
Vážení spoluobčané,

  blíží se závěr roku, čas vhodný k tomu říci si, co se nám v tomto roce 2013 povedlo 
zrealizovat.
 - mezi nejdůležitější počin patří dokončení výstavby a zdárné obydlení Domu sociál-
ního bydlení, 
 - na jaře proběhla rekonstrukce dětského hřiště u základní a mateřské školy, což uví-
tali především nejmenší obyvatelé naší obce,
 - v průběhu roku proběhlo dokončení a kolaudace hlavní kanalizační sítě a následné 
dobudování a připojení domovních kanalizačních přípojek,
 - mezi další akce patří oprava lesních cest v majetku obce,
 - v době letních prázdnin jsme přistoupili ke kompletnímu zateplení budov Základní 
školy a Mateřské školy v Životicích u Nového Jičína a dobudování podkrovních pro-
stor školy.
  Jen před několika týdny jsme se dozvěděli, že Svazek obcí Cyklostezka Nový Jičín - 
Hostašovice, sdružující i obce Hodslavice, Mořkov a Životice u Nového Jičína, získal 
dotace z Regionálního operačního programu ve výši 25,9 miliónu korun. Tyto finanč-
ní prostředky budou využity na výstavbu cyklostezky. Na jejím spolufinancování se 
budou zmíněné obce podílet. Výstavba započne příští rok na jaře a první úseky této 
cyklostezky si cyklisté vyzkouší možná již na podzim roku 2014.

  Na závěr mi dovolte, abychom vám jménem Zastupitelstva obce Životice u Nového 
Jičína popřáli klidné prožití adventní doby, pokojné Vánoce se svými blízkými, pevné 
zdraví a úspěšné vykročení do roku 2014.

                                                                                  Pavel Hasalík, starosta   
                                                                                  Monika Hajná, místostarosta 



Setkání seniorů

Podzimní čas a blížící se konec roku je již tradičně 
časem, kdy se v naší obci konají různé akce, které 
již získaly přídomek „tradiční“. Mezi takové patří i 
setkání seniorů. To letošní se uskutečnilo 18. října 
v kulturním domě Obecník. Pro naše seniory je to 
příležitost setkat se s přáteli, popovídat si a pobavit 
se.  V úvodu všechny přítomné pozdravili starosta 
Pavel Hasalík a místostarostka Monika Hajná něko-

lika slovy a přípitkem. O přivítání se postarali žáci ze  
základní školy s krátkým programem, připraveným 
speciálně pro tuto akci. Pak už na pomyslné podium 
vystoupila paní Marta Porubová se svým hudebním 
programem. Pro seniory bylo připraveno vystoupe-
ní taneční skupiny s pásmem country tanců. Byl to 
večer plný zábavy a příjemné přátelské atmosféry. 
Tak zase na shledanou za rok. 



Střípky z naší školy

Výstava o pravěku
Na středu 2. října 2013 jsme byli pozváni do ZŠ v Mořkově, abychom se zúčastnili komentované výstavy o 
pravěku, která se konala ve školní tělocvině. Naši žáci se na výstavu moc těšili. Období pravěku je pro žáky 
hodně přitažlivé a dobrodružné učivo. Moderátorka celého pořadu žáky 1. stupně ZŠ seznámila s jednotlivý-
mi epochami pravěku a představila charakteristické znaky těchto období přímo na vystavených exponátech. 
V této moderované části se žáci dozvěděli spoustu nových informací o životě v pravěku. Potom následovala 
prohlídka vystavených pravěkých zvířat a modelů. Žáci si také mohli vyzkoušet, jak se v pravěku vyráběla 
drcením mouka. Na památku jsme se u vystavených exponátů vyfotili. 

Projekt „Poznáváme Nový Jičín“ 
V rámci učiva Prvouky a Vlastivědy jsme v pátek 25.října 2013 zamířili do Nového Jičína. Nový Jičín je 
významné historické město s bohatou minulostí. Jeho historie sahá 7oo let do minulosti a mezi jeho hrad-
bami se narodila a nebo zemřela spousta významných a známých osobností minulosti. Čtvercové náměstí 
Nového Jičína patří mezi ta nejkrásnější v naší vlasti. Cílem projektu bylo seznámení žáků naší školy 
s památkami a historií města. Starší žáci se na tento projekt již připravovali mnohem dříve v hodinách 
Vlastivědy. Za domácí úkol si napsali referáty o významných historických památkách a seznámili s tímto i 
své mladší spolužáky. Poznali jsme tak významné budovy a památky na náměstí i v jeho okolí. Procházeli 
jsme se ulicemi Nového Jičína, Janáčkovými a Smetanovými sady. Prošli jsme se až na Skalky, kde se žáci 
rozdělili do skupin a plnili úkoly zadané v pracovních listech a seznamovali se s mapou Nového Jičína. 
Odměnou za vykonanou práci jim byly atrakce na dětském hřišti na Skalkách. 



Podzimní výstava

Podzimní plískanice, studený vítr, mlhy, padající lis-
tí, ale také spousta přírodního materiálu na vytváře-
ní různých dekorací, i tak může vypadat podzim. A 
tak se žáci ze základní školy a 
děti z mateřské školy společ-
ně s rodiči rozhodli tyto dary 
podzimní přírody využít a 
společně vyrobili velké množ-
ství originálních dekorací. 
Pro toto tvoření jsme měli 
dobrý důvod. Byla jím pod-
zimní výstava, kterou se roz-
hodl uspořádat obecní úřad. 
Ten oslovil drobné výrobce z 
okolí, zda by nechtěli předvést a případně nabídnout 
k prodeji své výrobky. 8. listopadu v podvečer pro-
běhlo slavnostní otevření výstavy. Ve všech prosto-
rách kulturního domu Obecník se sešlo nepřeberné 
množství velmi zajímavých výrobků a dekorací. Žáci 
naší školy si pro tuto příležitost připravili krátký kul-
turní program, kterým slavnostní otevření výstavy

doprovodili. Program z krátkých scének, básniček, 
písní a hry na netradiční hudební nástroje sklidil za-
sloužený potlesk všech přítomných hostů. V předsálí 

velkého sálu se sešli drobní vý-
robci se svými výrobky - ko-
rálky, trička, vánoční výrobky, 
domácí produkty z medu a 
ovoce, ale třeba i drobné papí-
renské zboží na stánku firmy 
Optys z Nového Jičína, to vše 
bylo nabídnuto k prodeji. Ve 
sklípku Obecníku byla vytvo-
řena expozice z plodů a květin 
místních pěstitelů. Pro občany 

naší obce to byla příležitost nakoupit drobné dárky, 
pochlubit se svými produkty, popovídat si s přáteli a 
seznámit se se zručností a umem našich nejmladších 
obyvatel. Podzimní výstava byla otevřena i v násle-
dujících víkendových dnech a podle návštěvnosti 
sklidila velký úspěch. 

Martinská slavnost

Každoročně očekáváme, že 11. listopadu přijede 
Martin na bílém koni. Tento den je oblíben přede-
vším mezi dětmi, které radostně očekávají první 
sněhové vločky.
Svatomartinská legenda – Martin, původně římský 
voják při své cestě na koni potkal mrznoucího žeb-
ráka. Svým mečem bez zaváhání rozpůlil svůj čer-
vený plášť a půlku žebrákovi dal. Svátek je oslavou 
mezilidských ctností (pomoci, soucitu a slitování).
Na svátek Sv. Martina se peče svatomartinská husa. 
Tento zvyk má kořeny nejspíš v legendě, že se Mar-
tin schovával v husníku před svou volbou biskupem,  
kterou ze skromnosti odmítal. Husy ho ale svým 

kejháním prozradily. Také se pečou svatomartinské 
rohlíčky, podkovy a u příležitosti svátku se otvírají 
tzv. Svatomartinská vína. Je to oslava toho, že zima 
střídá podzim.
Máme štěstí, že rodiče naší malé Marušky vlastní 
konírnu v Životicích u Nového Jičína a byli
tak laskaví, že nám ochotně pomohli tuto akci zre-
alizovat.
V úterý 12.11.2013 jsme prožili krásné odpoledne s 
dětmi a jejich rodiči. Společně s dětmi jsme si připra-
vili dramatizaci martinské legendy, zazpívali jsme si, 
zasoutěžili, potom jsme se společně přesunuli před 
mateřskou školu. Rozsvítili jsme si lampiónky a sví-



tilničky, které si děti samy vyrobily a nedočkavě jsme 
vyhlíželi a očekávali, kdy přijede Martin na bílém 
koni. Potom ta chvíle přišla a 
on přijel. Lidičky, ten byl nád-
herný. Měl korunu, červený 
plášť a lucernu. Jeho kůň měl 
ocas a hřívu protkanou stříb-
rem. Předal nám světýlko a my 
se společně vydali na cestu obcí 
až do konírny k Hošákům-Lo-
šákům. Dětem zářila očka, sta-
tečně šlapaly a svítily na cestu.
V konírně nás Martin ještě jednou pozdravil, popřál 
nám krásnou a bílou zimu a vydal se za zpěvu dětí na 
dalekou cestu. Maruščina babička nám uvařila teplý 
čaj a naše hodné maminky a babičky napekly obrov-

ské množství martinských rohlíčků všech možných 
náplní a chutí. Byla to velká dobrota. Po dobré ve-

čeři se děti a maminky, které 
měly zájem, mohly povozit na 
koních. Ti byli hodní a trpělivě 
všechny vozili.
Myslím, že to byl nádherný 
večer. Děkujeme všem a moc 
se těšíme, že se oslava tohoto 
svátku stane tradicí, tak příští 
rok na shledanou.

Přejeme Vám požehnané Vánoce, žádné nemoce, 
trošku klidu, lásky, radosti a poezie, žádné bolesti a 
hodně energie.

Za celou mateřskou školu Iveta Šugarová

Stalo se již tradicí, že před první 
adventní nedělí se v naší obci roz-
svěcuje vánoční strom. Letošní 
slavnostní rozsvícení vánočního 
stromu se uskutečnilo v pátek 29. 
listopadu. Úvodní slovo pronesl 
starosta Pavel Hasalík. Pro tuto 
slavnostní chvíli si žáci naší školy 
připravili krátké vystoupení s vá-

noční tématikou. Z úst našich 
žáků zazněla slova vánočních 
písní a básní s hudebním dopro-
vodem kytar. Celý program pod-
trhly koledy zahrané na flétničky. 
Slavnostní slovo o adventu pro-
nesl také farář Adam Kasperek. 
Pak nastala ta očekávaná chvíle a 
vánoční strom se rozzářil.

Rozsvícení vánočního 
stromu



Usnesení č. 14 ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u  Nového Jičína konaného dne 30.9.2013

   1/14/2013 Zastupitelstvo obce schvaluje:

        Program jednání 14. zasedání zastupitelstva obce 
        Doplnění programu:
     - III. Úprava rozpočtu obce 
     - Žádost o navýšení kapacity v ZŠ a ŠJ
     - Vyúčtování dopravní obslužnosti za rok 2012
     - Žádost Matice Radhošťské
     - Žádost  ZŠ a MŠ o rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012   

2/14/2013     Zastupitelstvo obce volí:

      předsedu návrhové komise:         p. Pavla Hasalíka 
      členy návrhové komise:            p. Moniku Hajnou, Hlaváčka Radomíra 
      předsedu volební komise :           p. Bc.Markétu Mřihladavou ,
      členy volební komise :                 p. ing. Evu Novákovou, p. Kunce Oskara

3/14/2013      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 : ing. Evu Novákovou, Bc. Markétu Mřihladovou
     Zapisovatelku z jednání programu ZO:  p. Martinu Černou

4/14/2013        Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

    • Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 29.7.2013 bez výhrad
    • Zápis kontrolního  výboru ze dne 16.9.2013 o provedené kontrole plnění usnesení č. 13. 
       ze dne 29.7.2013 
    • Informaci starosty o napojování nemovitosti na kanalizační řád a nutnosti uzavření a prodloužení 
       smluv na technický dozor a dofinancování domovních částí přípojek,dodatečných přípojek a nových
       větví kanalizačního řádu z důvodů prodloužení termínu kolaudace stavby. 
    • Informaci o podané žádosti na Ministerstvo školství a mládeže na rekultivaci   
       sportovního areálu v rámci vyhlášeného dotačního titulu
    • Písemné oznámení o odstoupení z funkce člena kontrolního výboru ing. Martina  
       Maixnera, Životice u Nového Jičína 181 

5/14/2013      Zastupitelstvo obce volí:

      Do funkce člena kontrolního výboru p. Alici Kozelkovou, Životice u Nového Jičína 36 namísto 
      odstupujícího p.ing Martina Maixnera, Životice u N. Jičína 181 s účinností od 1.10.2013 
   

      6/14/2013      Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína schvaluje:

    • Pojištění objektu sociálního domu, zřízení zástavního práva ve prospěch MMR a podmínky pro
       přidělování bytů cílové skupiny obyvatel podporovaného bydlení
    • Navýšení kapacity počtu žáků v ZŠ Životice u Nového Jičína z dosavadních 30 na 40 žáků a navýšení 
       kapacity strávníků ve školní jídelně ZŠ z 55 na 65 strávníků



     • Prodej pozemku p.č. 122/1 o výměře 179 m2 p. Mgr. Aloisu Hiklovi 
        Životice u Nového Jičína č.p. 130 za cenu v místě obvyklou, kupující provede úhradu poplatku 
        za vklad vlastnického práva do KN 
     • Uzavření dodatku č.1 ke smlouvě o nájmu a provozování kanalizací ze dne  20.12. 2011
     • III. úpravu rozpočtu za rok 2013   Příjmy celkem 36.mil Kč , výdaje celkem 47  mil Kč, 
        financování celkem 11 mil Kč 
     • Vyplacení měsíční odměny p. Kozelkové Alici, Životice u N. Jičína 36 ve výši   713.- Kč s účinností
        od 1.10.2013
     • Přijetí dotace se SZIF v částce 4 005 200 ,-Kč
     • Finanční dar ve výši  3tis. Kč Matici Radhošťské  
     • Poskytnutí finančního daru ve výši 10tis. Kč Charitě Kopřivnice na zakoupení  automobilu pro 
         poskytování sociálních služeb
     • Uzavření smluv o dílo na realizaci nových kanalizačních přípojek, provedení terénních úprav
        a technický dozor na zhotovení DČP s  vybranými dodavateli nad rámec schváleného projektu    
     • Poskytnutí finančního daru ŘKF Životice u Nového Jičína dle schváleného  rozpočtu obce na 
        rok 2013
     • Ponechání přeplatku ve výši 18 020.-Kč dopravci zajišťující dopravní obslužnost na snížení úhrady 
        ztráty roku 2014 (částka na občana číní 0,12 Kč) 
     •  Rozdělení hospodářského výsledku ZŠ a MŠ v Životice u Nového Jičína  následovně: HV činí 
        4 271,06 Kč Z toho 3000,-Kč do fondu odměn a 1271,06 do  rezervního fondu
     • Uzavření nájemní smlouvy na obsazení sociálního bytu s p. Kristiánem Závadským, 
        Životice u Nového Jičína 128 na dobu jednoho roku

7/14/2013      Zastupitelstvo obce neschvaluje:

     Provedení úložky volných finančních prostředků u institucí, které předložily nabídky. 
      
                                    Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína po projednání 

     1. bere na vědomí

     1.1.  Základní informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska ve věci smluvních dokumentů 
             související s provozem nových kanalizací (Projekt „Odkanalizování vybraných obcí a měst
             regionu Novojičínsko“) ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového
             materiálu,
     1.2. Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2 podkladového materiálu.

     2. souhlasí

     2.1   s uzavřením dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené
             dne 20. 12. 2011 Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka,
             se společností  Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně 
             Provozovatele, na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění
             předloženém prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu,

     2.2  s uzavřením mandátní smlouvy mezi městy Novým Jičínem, Kopřivnicí, obcemi Mořkov, 
            Životice u Nového Jičína a Svazkem obcí regionu Novojičínska ve znění předloženém
            prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu.

     4.2  Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Životice u Nového Jičína
             a městem Novým Jičínem ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 6 podkladového
             materiálu



     3. ukládá

      zástupci obci Životice u Nového Jičína v radě Svazku na jednání rady Svazku

      3.1    projednat a vzít na vědomí Základní informaci pro členy Svazku obcí regionu Novojičínska
               Smluvní dokumenty související s provozem nových kanalizací ve znění předloženém
               prostřednictvím přílohy č. 1 podkladového materiálu,

      3.2    projednat a vzít na vědomí Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím 
               přílohy č. 2 podkladového materiálu,

      3.3    hlasovat ve prospěch přijetí rozhodnutí o schválení: 

      3.3.1 dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu a provozování kanalizací uzavřené dne 20. 12. 2011 
               Svazkem obcí regionu Novojičínska, IČ: 712 40 357, na straně Vlastníka, se společností 
               Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a. s., IČ 45193665, na straně Provozovatele, 
               na základě výsledku koncesního řízení pod ev. č. 60060072 ve znění předloženém
               prostřednictvím přílohy č. 3 podkladového materiálu,

      3.3.2 mandátní smlouvy mandátní mezi městy Kopřivnice, Novým Jičínem, obcemi Mořkov, 
               Životice u Nového Jičína a Svazkem obcí regionu Novojičínska ve znění předloženém 
               prostřednictvím přílohy č. 4 podkladového materiálu,

      4. schvaluje

      4.1  Dohodu vlastníků provozně souvisejících kanalizací mezi obcí Mořkov a obcí 
             Životice u Nového Jičína ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 5 podkladového
             materiálu

7/14/2013   Zastupitelstvo obce  pověřuje:

     starostu obce ke :
     • Zveřejněním přijatého usnesení  na úředních deskách obce
     • Uzavření kupní smlouvy na odprodej pozemku p. Mgr. Aloisu Hiklovi, Životice u Nového Jičína 130
     • Uzavření nájemních smluv na pronájem pozemků p. Žerdíku Radkovi Životice u Nového Jičína 134 
        a společnosti Asompo a.s. ,Životice u N. Jičína 194
     • K uzavření smluv o dílo na realizaci nových přípojek, provedení terénních úprav a technický dozor 
        s vybranými dodavateli. 
                

        Usnesení ZO č. 14 ze dne  30.9.2013 bylo přijato 7  hlasy přítomných členů   
       Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína 

                  Pavel Hasalík                                                                                Monika Hajná                  Pavel Hasalík                                                                                Monika Hajná                  Pavel Hasalík                                                                                Monika Hajná
                       starosta                                                                                           místostarosta                       starosta                                                                                           místostarosta                       starosta                                                                                           místostarosta
  



Zprávy z obce

V kalendáři snad všech dětí z Životic u Nového Jičína 
se neděle 8. prosince vybarvila červenou barvou po-
známky „Mikulášská nadílka“. Tato akce se za posled-
ní léta stala u dětí a jejich rodičů velmi oblíbenou. A 
není divu, pro malé obyvatele naší obce  byla v před-
vánočním čase připravena akce s programem pro děti 
s různými  soutěžemi, zpíváním, tancem a hrami. A 
jak už to s Mikulášem bývá také s různými balíčky 
dárků pro děti. Program toho letošního  nadělování 
byl svěřen agentuře LENA z Milíkova u Jablunkova. 
Děti si program náramně užívaly. Odpoledne v kul-
turním domě Obecník bylo prošpikováno soutěžemi 
a hrami, do kterých se zapojili děti i jejich rodiče, 
prostě skvělá zábava. A aby toho nebylo málo, zís-
kávaly děti za účast na hrách imaginární kouzelné 

hvězdičky. Za jejich získání se pak v druhé polo-
vině na scéně mohl objevit Mikuláš s čertem a an-
dělem. Pro děti pak nastala chvíle nejočekávanější 
a to získávání dárečků. Ty ale nebylo možno získat 
jen tak. Děti si je musely zasloužit splněním něja-
kého úkolu. Mikuláš rozdával vlídná slova, čert se 
snažil děti trochu strašit, ale bylo to jen na oko, aby 
se děti moc nebály a andílek, ten si s dětmi pěkně 
zaskotačil. Nedělní podvečer byl naplněn dětskými 
úsměvy a radostí, a to nejen z balíčků, které pro ně 
připravili pracovníci obecního úřadu. Rodiče si užili 
se svými dětmi spoustu zábavy a zároveň se moh-
li pobavit s ostatními rodiči, což také není v dnešní 
hektické době a před Vánocemi obzvlášť k zahození.      

Mikulášská nadílka

Autor fotografií Jan Zavadil



Šťastný a spokojený závěr roku …
Další rok uběhl jako voda a přichází čas vánočních 
svátků a silvestrovských oslav. V tomto období snad 
v žádné domácnosti neschází rozmanitá výzdoba a 
dekorace, které jsou opatřeny svíčkami. Jako napří-
klad adventní věnce, svícny nebo vánoční kytice. 
A ať už jsou zakoupeny v kamenných obchodech 
nebo na stáncích drobných prodejců anebo vyro-
bené domácími kutily, v každém případě bychom 
měli dodržovat určitá pravidla bezpečnosti. Pokud 
si budeme chtít svíčky na adventním věnci nebo vá-
nočním svícnu zapalovat a nepoužívat je pouze jako 
dekoraci, měli bychom dbát na to, aby svíčky byly 
upevněny v nehořlavém držáčku a tím se zamezilo, 
že v případě dohoření svíčky se oheň rozšíří na okol-
ní ozdoby. Rovněž stojí za zamyšlení, kam si doma 
dekoraci se svíčkami umístíme. Samozřejmostí by 
měla být nehořlavá podložka a bezpečná vzdálenost 
od záclon a závěsů. V žádném případě výzdobu ne-
umísťovat do prostor nábytkových skříněk nebo na 
televizoru. 
Dnes už někteří zodpovědnější výrobci adventních 
věnců při prodeji upozorňují visačkou na způsob 
použití jejich výrobku, např. „Nezapalovat, slouží 
pouze jako dekorace“ nebo „Neodcházejte od ho-
řící svíčky“ apod. Neodcházet od hořící svíčky na 
svícnu nebo na vánočním stromečku by mělo být 
samozřejmostí.  
Rovněž oslavy závěru roku nesou s sebou řadu ne-
bezpečí. K nejčastější příčině poranění nebo smrti 
patří manipulace s neodborně podomácku vyrobe-
nou pyrotechnikou. V dnešní době máme možnost 
si ve všech obchodních řetězcích, kamenných pro-
dejnách, stáncích a tržnicích zakoupit profesionálně 
vyrobenou zábavnou pyrotechniku. Ale i při jejím 
nákupu bychom měli být obezřetní a dbát na to, aby 
výrobek byl opatřen návodem výrobce v českém ja-
zyce a vyznačením třídy nebezpečnosti. Pyrotechni-
ka se dělí do čtyř tříd nebezpečnosti:
- pyrotechnické výrobky I. třídy nebezpečnos-
ti jsou výrobky, které se mohou prodávat osobám 
mladším 18 let, které je mohou rovněž odpalovat. 
Jedná se především o prskavky, pistolové kapsle, 
bouchací kuličky, třaskavé proužky apod., které lze 
volně nakoupit ve většině obchodů a stánků. 
- pyrotechnické výrobky II. třídy nebezpeč-
nosti se mohou prodávat pouze osobám starším 18 
let a navíc výhradně v pevných (kamenných) ob-

chodech. Zde se řadí především rakety, petardy, mi-
nivýbušky, dýmovnice a další. Jejich používání není 
povoleno blízkosti nemocnic, škol, ozdravoven, do-
movu důchodců atd.
- při nákupu pyrotechnických výrobků III. tří-
dy nebezpečnosti musíme předložit průkaz odpalo-
vače ohňostrojů, který vydává Český báňský úřad. 
Do této třídy patří např. dělové rány a různé druhy 
raket.
- pro výrobky IV. třídy nebezpečnosti platí 
přísná bezpečnostní opatření a k jejich zakoupení 
a použití je třeba zpracovat projekt, který rovněž 
schválí Český báňský úřad.
Pyrotechniku bychom měli skladovat v chladu a su-
chu a mimo dosah dětí. Vyvarovat se použití různé 
podomácku vyrobené a neschválené pyrotechniky. 
Při manipulaci nemířit na sebe ani na ostatní osoby, 
nepoužívat pyrotechniku pod vlivem alkoholu a ne-
sbírat nevybuchlé petardy.
Každoročně dochází v období Vánoc a Silvestra k 
řadě tragických událostí v domácnostech, které jsou 
spojeny se zraněním osob nebo dokonce se ztrátami 
na lidských životech a materiálními škodami dosa-
hujícími stamilionů korun. Proto i ve svátečním po-
hodovém čase je dobré nezapomínat na bezpečnost 
svou i svých blízkých.

nprap. Dagmar Benešová, vrchní inspektorka, HZS 
MSK územní odbor Nový Jičín

Hasiči varují



�eská asociace hasi�ských d�stojník�

Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

www.cahd.cz

�eská asociace hasi�ských d�stojník�
doporu�uje alespo� st�ední variantu 

zabezpe�ení autonomními 
hlási�i požáru.

Co je hlási� požáru?
jednoduché za�ízení, které Vás upozorní 
na vznikající požár
obsahuje detektor požáru s hlasitou 
akustickou a vizuální signalizací

Pro� si hlási� požáru po�ídit?
v�asné zjišt�ni vznikajícího požáru
upozorn�ní na požár pomocí 
zabudované sirény
možnost v�asné záchrany 
Vašeho života a majetku
jednoduchá a rychlá instalace
nenápadný vzhled
dostupná po�izovací cena

Kam umístit hlási� požáru?
na strop hlídané místnostina strop hlídané místnostina strop hlídané místnosti

AUTONOMNÍ 
HLÁSI�E POŽÁRU

Varianty rozmíst�ní
minimální variantaminimální variantaminimální varianta – schodišt�, p�edsí�
ststst���ední variantaední varianta – schodišt�, p�edsí�, obývací pokoj, ložnice
maximální variantamaximální variantamaximální variantamaximální varianta – do všech místností mimo koupelny a WC

www.cahd.cz

�eská asociace hasi�ských d�stojník�

Hasi�ský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

�eská asociace hasi�ských d�stojník� radí: 
Chcete chránit sebe? 

Instalujte si doma detektory plyn�.

NEBEZPE�NÉ PLYNY 
V DOMÁCNOSTI
METAN PROPAN-BUTAN OXID UHELNATÝ

Instalace detektor� je jednoduchá a jsou 
b�žn� dostupné na �eském trhu.

Kde jste ohroženi nebezpe�nými plyny?
p�i va�ení v kuchyni – zemní plyn a propan-butan
p�i vytáp�ní a oh�evu vody – zemní plyn, 
propan-butan a oxid uhelnatý

Jak Vás primárn� ohrožují tyto plyny?
výbuch – zemní plyn, propan-butan
jedovatost – oxid uhelnatý NENÍ CÍTIT ANI VID�T!

Jak m�žete snížit riziko?
pravidelnými kontrolami a revizemi za�ízení a rozvodízení a rozvod��
instalacíinstalací detektor� plyn� do domácnosti

Co umí detektor plyn�?
zjišzjiš�uje puje puje puje puje p��ítomnost plynuítomnost plynu
signalizuje psignalizuje psignalizuje p�ítomnost plynu akusticky a vizuálnítomnost plynu akusticky a vizuáln�

Ostravská nezisková organizace Čisté nebe před-
stavila na konci listopadu projekt s názvem Čis-
tý komín (www.cisty-komin.cz). Čistý komín je 
webová a mobilní aplikace, která umožňuje oby-
vatelům Moravskoslezského kraje přidávat foto-
grafie kouřících komínů na mapu a motivovat tak 
majitele lokálních topenišť ke zlepšení způsobů 
vytápění. Fotky kouřících komínů můžou obyva-
telé zobrazovat a přidávat na adrese: www.cisty-
-komin.cz/pridej-komin.html Organizátoři k této 
aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s 
dotazy ohledně sousedů, kteří jim svým topením 
znepříjemňují život. Věříme, že Čistý komín tyto 
problémové topiče motivuje k výměně starého 

kotle za nový anebo ke zlepšení způsobu vytápění 
v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen pro 
použití v Moravskoslezském kraji, na základě zku-
šeností a zájmu budeme případně uvažovat o jeho 
rozšíření do dalších krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lo-
kálních topenišť jsou poměrně omezené. Cílem 
aplikace je upozornit domácnosti, které znečišťu-
jí své okolí, že jejich způsob vytápění může okolí 
obtěžovat a nabídnout jim možnosti, jak tento stav 
mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu 
na podporu vzdělávání v oblasti životního prostře-
dí Moravskoslezského kraje pro rok 2013.

Aplikace Čistý komín upozorňuje na špatné topení v domácnostech



Vážení spoluobčané,
dovolte, abych připomenul činnost Tělovýchov-
né jednoty Sokol Životice u Nového Jičína v 
roce 2013.V 
zimních mě-
sících jsme 
měli opako-
vaně zajiště-
nou ledovou 
plochu na 
zimním sta-
dionu v No-
vém Jičíně, 
kde si moh-
ly zabruslit 
všechny vě-
kové katego-
rie. Rovněž 
jsme uspořá-
dali lyžařský zájezd do Jeseníků, který byl určen 
jak pro milovníky sjezdového lyžování, tak i pro 
běžkaře. Rovněž jsme uspořádali tradiční Spor-
tovní ples. V dubnu jsme svou účastí podpořili 
turisty z obce Rybí, kteří pořádali pochod „Za po-
hledy z Rybí“. Zážitky byly umocněny pěkným 
počasím. A s podporou sportovních akcí pořá-
daných sportovci z okolních obcí jsme nepole-
vili ani v květnu, 
neboť se někteří 
z nás účastnili 
„pochodu okolo 
Mořkova“ či „Pa-
lackého stezky“. 
V květnu jsme se 
věnovali i dalším 
činnostem a to vo-
dáctví. Vzhledem 
k velkému zájmu 
v předešlém roce 
jsme i letos sjíždě-
li řeku Moravici a 
to v úseku Vítkov 
Podhradí – Bran-
ka u Opavy. Ve dnech 5. – 10. června jsme pořá-
dali hlavní akci tohoto roku- turistický zájezd do 
Slovinska, kde jsme navštívili skokanské můst-
ky v Planici, jeskyně Postojna, hřebčín v Lipici, 
Julské Alpy s výšlapem z nejvyššího průsmyku 
Vršič (1.611 m n.m.)na horu Mojstrovka 

(2.332 m.n.m.) a spoustu dalších krásných míst.V 
září se uskutečnil třídenní cyklozájezd na Pálavu, 

o který byl 
velký zájem- 
podařilo se 
nám obsadit 
2 autobusy. 
U b y t o v á n i 
jsme byli v 
chatkách v 
kempu Apol-
lo u Lednice. 
Odtud si již 
mohl kaž-
dý plánovat 
výlety dle 
v l a s t n í h o 
uvážení.

V říjnu jsme uspořádali poznávací zájezd do 
Kroměříže, kde jsme navštívili Arcibiskupské zá-
mecké sklepy a další místní pamětihodnosti. Od-
poledne jsme opět navštívili vinný sklípek vinaře 
Martina Lundy ve Vracově.Celoročně s výjimkou 
letních prázdnin probíhá v úterý a ve středu v tě-
locvičně základní školy cvičení a to: aerobic, pi-
lates, cvičení žen všeho věku a cvičení zaměřené 

na posílení zá-
dového sval-
stva a pohybo-
vého ústrojí.V 
prázdninových 
měsících jsme 
se každý páteč-
ní večer schá-
zeli na místních 
zrekonstruova-
ných kurtech na 
hřišti. Tam jsme 
sice amatérsky, 
ale o to více s 
chutí hráli vo-
lejbal. Těm, 

kterým to zdraví nedovolovalo, ostatním grilova-
li dobroty na grilu.Nezapomněli jsme ani na děti, 
které si mohly zasportovat na sportovním odpo-
ledni zaměřeném na sebeobranu nebo si mohly 
vyzkoušet své dovednosti v lanovém centru Tar-
zanie. Pro trochu odrostlejší byly určeny Junior 

Činnost TJ Sokol Životice u Nového Jičína v roce 



taneční a soustředění karate. Dne 29.12. pojede-
me s dětmi na divadelní představení „Mrazík“ do 
Ostravy. Na začátku i na konci náročné sezony 
jsme mysleli na rehabilitaci organismu, proto 
jsme navštívili termály Velký Meder. Dne 5.12. se 
v restauraci U Černochů konala Valná hromada, 
kde byl schválen plán akcí na rok 2014:

15.2.            Ples
                    Bruslení (min. 2x -3x)
8.3.              Lyžařský zájezd Jeseníky
28.3.-30.3.   Velký Meder
12.4.            Procházka na Javorník
10.5.            Cyklozájezd Baťův kanál
24. – 25. 5   Sjíždění Moravice
1.6.              Dětské sportovní odpoledne
31.8.            Turnaj v odbíjené
10.9.-14.9.   Cyklozájezd Šumava 
                   (ubytování Kvilda, U Krále Šumavy)
4.10.            Zájezd Polsko-solné doly Velička
                   (Wieliczka), koncentrační tábor
                    Březinka nebo Osvětim)
25.10.          Zájezd vinný sklípek
7.11.-9.11.   Velký Meder

A ještě trochu statistiky: ke dni 1.1.2013 jsme 

měli 285 členů, z toho 206 dospělých a 79 dětí. 
Příspěvky jsou stanoveny 150,-Kč na dospělého, 
100,-Kč důchodci a 50,-Kč děti do 18 let. Na zá-
věr chci poděkovat vedení obce, místní samosprá-



           ŘÍJEN                              LISTOPAD
Škorňa Michal      čp.170        Černá Růžena              čp.44
Gorčík Josef          čp.170        Geryková Anděla         čp.82
Ferstová Marie     čp.171        Bradáčová Božena       čp.220
Chovanec Václav   čp.176        Černoch Václav             čp.64
Rýc Pavel               čp. 83         Žitníková Božena         čp.122
Lacinová Věra         čp.15          Ballerová Božena         čp.137
                                                   Hatlapatková Věra       čp.31
                                                   Kyselá Miluše                čp.82

                                     PROSINECPROSINECP
                         Kuncová Věra                  čp. 33
                         Kyselý Josef                      čp.82
                         Bradáčová Magdalena    čp.134
                         Trubačíková Eva               čp.78
                         Dořičák Bohuslav           čp.184

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ JUBILEA

vě a paní ředitelce základní školy za perfektní 
spolupráci a podporu, s jakou se setkávám, neboť 
bez ní by bylo naplnění našich plánů sotva rea-
lizovatelné. A samozřejmě patří dík všem, kteří 
se na činnosti TJ podílejí. Vážení čtenáři, přeji 

vám klidné, pohodové prožití svátků vánočních a 
do nového roku pevné zdraví, abychom se mohli 
plánovaných akcí účastnit.

Rostislav Jančálek, předseda TJ

Vážení občané,
ve dnech 1. až 14.ledna 2014 bude probíhat na území Vaší obce Třikrálová sbírka. V této době u Vašich dveří 
zaklepou za zpěvu koledy tři králové, jenž se Vám prokážou platnou průkazkou. Peněžité dary, které věnujete do 
sbírky, budou použity k podpoře zdravotních a sociálních projektů. Věříme ve Vaši štědrost a dobrosrdečnost.

Mockrát Vám děkujeme.  Pracovníci Charity Kopřivnice



Vyhodnocení druhého kola fotosoutěže

Vítězství v druhém kole fotografické fotosoutěže získala 
fotografie Martina Bradáče s názvem „Kůň“

Druhé místo si zasloužila fotografie Evy Novákové 
s názvem „ Příroda kolem nás“ 

A třetí je fotografie s názvem „Na návštěvu 
do Životic“ od Roberta Špunara

A máme tu vyhodnocení druhého kola prvního ročníku fotografické soutěže „ Životice objektivem“  s 
fotografiemi od dvanácti fotografů. V tomto kole se sešlo mnoho fotografií s velmi podobnou tématikou 
a to podzimní krajinou okolí Životic u Nového Jičína nebo zvířaty. Mnoho fotografií úplně nesplňovalo 
zadání soutěže a to je docela škoda. Životice nabízí mnoho zajímavých pohledů na obec nebo její zá-

koutí a je škoda, že v soutěži takové motivy 
chybí. Také je škoda, že mnozí  fotografové  
jen fotí a nesnaží se nebo neumí fotografii 
vtisknout nějakou myšlenku nebo své vidění 
světa. U některých autorů je vidět, že o kom-
pozici a motivu  přemýšlí a takové fotografie 
mají velkou šanci uspět. U jiných autorů je  
patrná obrovská snaha o zlepšení, což členy 
poroty  přivedlo k  zajímavé myšlence uspo-
řádat pro zájemce v případě zájmu workshop 
nebo fotografický kurz. Pokud tedy budete 
mít zájem dozvědět se o fotografování něco 
víc, stačí  napsat na e-mail redakce,  že byste 
o  takový kurz měli zájem. Blíží se  vánoční 
čas, možná napadne sníh nebo nad krajinou 
zavládne mlha, a  tak by nebylo od věci zkusit 
si udělat pár fotek, které by mohly zvítězit ve 
třetím kole naší fotosoutěže. Berte to jako vý-
zvu. Porota vám přeje příjemné prožití svátků 
vánočních, krásný a úspěšný nový rok 2014, 
mnoho krásných fotografií a dobré světlo.



Inzerce



Křížovka
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Starosta Honebního společenství Životice u Nového Jičína zve všechny majitelé pozemků – členy HS 
na Valnou hromadu, která se bude konat ve čtvrtek 30. ledna 2014 v sále Kulturního domu Životice u 
Nového Jičína v 17:00 hod. Vemte si prosím s sebou k prezenci Výpis z Katastru nemovitostí – List 
vlastnictví nebo Nabývací titul (Rozhodnutí o Dědictví, Rozvod, Koupě či Darování). Gerald Černoch 
– starosta HS ( bližší informace tel. 602706490 nebo e-mail  zivotice@email.cz )

Firma ASOMPO, a.s. pronajme s platností od 1.1.2014 byt 1+KK ve správní budově v areálu skládky
Životice u Nového Jičína. Měsíční nájemné  2.000,- Kč (vč. dodávek za teplo), ostatní energie dle spotře-
by.    Kontakt: ASOMPO, a.s., Ing. Přemysl Hajník, tel. 556 759 385.

Kulturní klub při obecním úřadu pořádá dne 19.1.2014  od 16:00 hodin v sále Kulturního domu 
„OBECNÍK“  Dětský maškarní ples. Zábavný dětský program si pro vás připravila agentura LENA. 

Dne 25.1.2014 se uskuteční tradiční OBECNÍ PLES  v sále kulturního domu „OBECNÍK“  
VSTUPNÉ je 50,-Kč.  K poslechu a tanci hraje skupina METEOR. Připravena bude jak bohatá tombola  
tak i kvalitní občerstvení. Bližší informace k programu budou zveřejněny v nejbližší době formou po-

zvánek a plakátů. Těšíme se na vaši bohatou účast.

Mimořádný svoz komunálního odpadu se uskuteční ve čtvrtek 26.12.2013

Mše svaté v kostele sv. Jana Křtitele o vánočních svátcích proběhnou v tyto dny:
Štědrý den 24.12 2013  půlnoční mše od 22:00h. Slavnost narození páně 25.12.2013 od 10:00h. Svátek 
sv. Štěpána 26.12.2013 od 9:30h. Svátek svaté rodiny 29.12.2013 od 9:30h. Poděkování za minulý rok  
31.12.2013 od 14:00h. Nový rok 1.1.2014 od  9:30h.

15. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína, které se bude konat 18.12.2013 v malém sále 
kulturního domu v Životicích u Nového Jičína v 17:00 hodin

Důležité upozornění
Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali svá vozidla na místních komunikacích z důvodu 
odhrnování sněhu. 


