Vánoční zamyšlení za staršovstvo sboru
Lubomír Červenka, farář

Vánoce, Vánoce přicházejí
Piotr Marek Kowalski, římskokatolický farář

Milé sestry, vážení bratři, v neděli 2. prosince vstoupíme
do období tzv. Církevního roku. V jeho průběhu si můžeme zvlášť intenzívně připomínat a uvědomovat Boží
zájem o člověka. Boží sklonění se k hříšným lidem, kteří nenaplnili a nenaplňují své poslání v tomto světě…
Církevní rok začíná tím, že slavíme Advent. Jak jistě
mnozí víte, toto původně latinské slovo znamená Příchod. Zhruba od 4. století si křesťané různých vyznání
vyhotovují adventní věnce se čtyřmi svícemi. Postupně,
vždy v neděli, je zapálena jedna další svíce, takže nakonec hoří všechny. Světlo, které bylo zpočátku sotva
patrné (jedna hořící svíce), je nyní nepřehlédnutelné
(čtyři hořící svíce). Tak je nám tímto symbolem připomínáno, že jako světlo vstupuje do tohoto našeho světa
Ježíš. On, Boží Syn, přijal na sebe podobu člověka. Přišel, aby do našich životů vlil novou naději. Přišel, abychom nezůstali napospas svým vinám a všemu, co nás
všelijak spoutává.
On je tím prvním, kdo stojí v zástupu těch, kdo s nadějí
a s důvěrou mohou vzhlížet k Bohu, který činí náš život
smysluplným. A pak tu jsou jiní, apoštolé, učedníci, věřící, kterým bylo dáno pochopit a porozumět. Ježíš měl
totiž pro všechny své současníky pochopení a čas. Nikoho neodbýval lacinými frázemi, nikoho se nestranil,
nikým neopovrhoval.
(pokračování na str. 14)

A nás všechny čeká opět krásné předvánoční období
– období očekávání, období adventu. Ejhle, Hospodin
přijde… opět mezi nás. V podobě malého děťátka. A
tak čekáme na příchod Ježíška. Na rozsvícené vánoční
stromky v obývacích pokojích, na štědrovečerní večeři,
na koledy, dárky, na návštěvy našich nejbližších.
Ale na co vlastně čekáme? O čem jsou Vánoce?
Vánoce jsou o lásce. Nejen o té, kterou cítíme k sobě
navzájem. Vánoce jsou o lásce, která se dala světu. Jako
život, jako spása.
O Vánocích si navzájem rozdáváme dárky. Rozdáváme
si radost tím, že se obdarováváme a že jsme těmi, kdo
byli obdarováni.
Ten největší dárek nám však byl již dávno dán. Kdybychom si to uvědomovali, pak bychom každým dnem v
roce mohli prožívat své malé – velké vlastní Vánoce.
Vánoce, ten tolik sladký nostalgický svátek z dětství,
nejsou totiž o ničem jiném, než také o bolesti a o smrti,
která se stává obětí za nás při každé mši svaté. Vánoce
jsou o příchodu Spasitele, nejen toho v jesličkách, ale
umírajícího v bolestech na kříži. O vítězství nad smrtí,
která započala narozením. Užívejme si to. Užívejme si
sebe navzájem, lásky, dárků, štěstí a radosti.
Máme proč.

Milí spoluobčané
přejeme Vám pokojné prožití adventu i svátků vánočních, hodně radosti, štěstí, rodinné pohody a pevné
zdraví v roce 2016.
Za vedení obce i pracovníky obecního úřadu
Pavel Hasalík a Mgr. Markéta Mřihladová

Setkání občanů důchodového věku
Opět je tu adventní čas, blíží se nám konec roku a
s ním spojené nejkrásnější svátky v roce. Čas, kdy
se lidé více scházejí a jsou k sobě pozornější.
Letošní podzimní setkání důchodců s představiteli
obce proběhlo již 16. října 2015 v sále kulturního
domu Obecník. Pro naše seniory to je každoroční příležitost setkat se s vrstevníky, popovídat si,
pobavit se a zavzpomínat – na časy minulé i ne-

dávné. Naše milé spoluobčany důchodového věku
přivítal úvodním slovem a přípitkem starosta obce
pan Pavel Hasalík s místostarostkou Markétou
Mřihladovou. V rámci tohoto kulturního setkání
obohatila program umělecká agentura z Opavy se
svým divadelním představením nazvaným
OPERETKY. Po celý večer pak k tanci i poslechu
hrála cimbálová muzika FCM Radegast.

Střípky z naší školy
Dopravní výchova ve škole
Jízdní kolo je v dnešní době samozřejmostí pro většinu dětí. Než však dítě vyjede samo na vozovku, je třeba, aby se po ní umělo bezpečně pohybovat. A to bylo cílem našeho říjnového projektu. Celý měsíc prolínala výukou dopravní výchova, pravidla silničního provozu jsme probírali v hodinách prvouky a také tělesné
výchovy. Za pomoci kvalitního výukového programu se děti zábavnou formou seznamovaly s dopravními
značkami, pravidly pro chodce i cyklisty, řešily různé dopravní situace.
Celý projekt vyvrcholil projektovým dnem dne 27. října, kdy si děti ověřily, co všechno už znají. Mladší
žáci pracovali s pracovními listy, stříhali, vybarvovali a lepili dopravní puzzle. Starší děti si zkusily vyplnit
testy pro zkoušku cyklisty. V další hodině pak všichni kreslili jízdní kolo, což se jim náramně líbilo a také
podařilo.
Na závěr vyučování jsme se sešli v tělocvičně, kde si všichni zahráli na autíčka, zasoutěžili v družstvech a
vyzkoušeli si, jak se chodí nevidomým.
Doufáme, že tento projekt pomůže k tomu, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům na silnicích.
Mgr. Eva Hrančíková

Exkurze do „Planetária“
Na středu 18. listopadu se děti ze ZŠ a MŠ hodně těšily. Jeli jsme totiž do Planetária v Ostravě – Krásném Poli.Nejdříve jsme si v astronomickém kině planetária prohlédli umělé hvězdné nebe, kde nechyběly planety, souhvězdí, Měsíc ani Slunce. Po seznámení s hvězdnou oblohou jsme zde zhlédli krásný pořad o životě stromů. Když skončil pořad ve sférickém kině, mohli jsme si prohlédnout
interaktivní expozice Experimentária. Zde jsme strávili spoustu času nad různými exponáty, které jsou určeny k poznávání přírodních jevů a zákonů hravou formou. Vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých věcí. Navštívili jsme expozice „Ke hvězdám“, „Do hlubin Země“, „K planetám“, „Na oběžnou dráhu“, a „Za světlem“. V planetáriu jsme strávili celé středeční dopoledne, moc se nám tam líbilo.

Vánoční výstava v Novém Jičíně
I v letošním roce se naše školní družina podílela na tradičním projektu Školní družiny při Základní škole Nový
Jičín, Tyršova, který v tomto roce nesl název „České Vánoce aneb Kouzlo Vánoc“. Konečným cílem projektu
byla výstava, která probíhala v měsíci listopadu ve výstavní síni Městského kulturního střediska v Novém Jičíně. Děti naší školní družiny přispěly malým dílkem pojmenovaným „Vánoce na Valašsku“. S chutí připravily
dekorace, a to valašskou rodinku u stromečku, ovečky, nechyběl andílek ani čertíci. K vyrábění jsme se snažili
využít přebytečné kartonové roury, karton, nepotřebnou vlnu, ale chybět nemohl ani modrotisk či jiné vzorované tkaniny. Na celé věci bylo skvělé hlavně to, že děti vše vyráběly s chutí a nadšením. Mockrát všem děkuji.
Mgr. Eva Horáková

Návštěva knihovny
Dne 25. 11. 2015 navštívila naše škola místní knihovnu.
Žáci se rozdělili do skupin a plnili úkoly, které připravily paní učitelky.
Na pracovním listu byly úkoly vhodné i pro mladší děti. Každý tým měl i svého vedoucího, který byl
většinou z páté třídy.
Museli jsme hledat knihy podle autorů a někdy vyplnit rok vydání a nakladatelství.
Také jsme doplňovali názvy pohádek od Hanse Christiana Andersena.
Dozvěděli jsme se plno zajímavých informací i od paní knihovnice.
Na konci této návštěvy jsme dostali od paní knihovnice odměnu za to, jak jsme pracovali.
Všichni žáci si tuto speciální hodinu v knihovně užili a slíbili, že do knihovny budou chodit častěji.
žákyně 5. ročníku E. Rýcová a V. Cábová

Zprávy ze zastupitelstva obce

Usnesení č. 5. ze zasedání Zastupitelstva
obce Životice u Nového Jičína konaného dne 9.11.2015
1/5/2015

Zastupitelstvo obce schvaluje:

Program jednání 5. zasedání zastupitelstva obce

·
·

Doplnění programu:
Stanovení podmínek při prodeji pozemků ke stavebním účelům
Pověření ﬁnančního výboru k provedení kontroly v obecním lese

2/5/2015

Zastupitelstvo obce volí:

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

3/5/2015

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: ing. Zdeňka Novotného, p. Geralda Černocha
Zapisovatelku z jednání programu ZO: p. Martinu Černou

4/5/2015
·
·
·
·

·
·
·
·
·
·
·

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

Zprávu o kontrole plnění usnesení ZO konaného dne 17.8.2015 bez výhrad
Žádost o ﬁnanční podporu organizaci Strom života poskytující zdravotně sociální služby
směrovanou na rok 2016
Důvodovou zprávu ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č.1 podkladového materiálu
Informaci starosty obce o postupu prací na výstavbě vodovodu a oprav komunikace, žádosti
společnosti Moravian, Kruhu přátel Karla Hofmana o ﬁnanční příspěvky a Marcely Malátkové
Beskydská 507, Nový Jičín ve věci pronájmu nebytových prostor
Informaci o prodeji lesních pozemků v katastru obce
Žádost obce Mořkov o spoluﬁnancování oprav místní komunikace
Sdělení o stavu mysliveckých zařízení předložené p. Škorňou – správcem obecních lesů
Žádost Dětského domova a Školní jídelny Nový Jičín
Žádost o příspěvek na zřízení Baby Boxu
Poděkování Mgr. Černocha předsedy Fondu pro opuštěné a handicapované děti za ﬁnanční
podporu na akci pro postižené děti, která se uskutečnila 5.9.2015 v Mořkově za účasti 303 dětí
Přípravu „ Obecně závazné vyhlášky týkající se životního prostředí „

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

Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti k pozemkům p.č. 1526/1, 1529/4 a 1529/33

·
·

·

·

·
·
·
·
·
·

Rozpočtový výhled obce Životice u Nového Jičína na rok 2016 a 2017 (viz příloha)
Rozpočtové provizorium na rok 2016- čerpání měsíčně ve výši 1/12 rozpočtu 2015 v členění
dle oddílu, paragrafu, z výjimkou čerpání investičních výdajů – úhradu faktur z dříve
uzavřených smluv
III. Úpravu rozpočtu za rok 2015 ( viz příloha) - příjmy + 3 300 000.-Kč celkem: 65,167 mil Kč,
Výdaje + 19 000 000,. Kč celkem 94,867 mil Kč, Financování + 15 700 000,. Kč,celkem 29,7 mil Kč
Dohodu vlastníků provozně souvisejících vodovodů mezi spol. SmVaK a.s. a obci
Životice u Nového Jičína ve znění předloženém prostřednictvím přílohy č. 2
podkladového materiálu ( č.287/DPS/NJ/V/2015)
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu
o právu provést stavbu IV-12-8011527
Ponechat částku na účtu sdružených prostředků pro snížení částky jednotlivých obcí
na rok 2016 (přeplatek dopravní obslužnosti)
Prodej dříví na stavbu RD p. Lucii Denkové, Životice u N. Jičína 48 dle směrnice ZO
Při prodeji obecních pozemků schválených územním plánem obce k výstavbě zapracovat
do kupní smlouvy termíny a ujednání o zahájení výstavby RD s kupujícím
zajištění provozování zbudovaného vodovodu obcí Životice u Nového Jičína
Poskytnutí ﬁnančního daru ŘKF ve výši 200 tis. Kč na opravy omítek a ozvučení
prostor místního kostela

6/5/2015 Zastupitelstvo obce pověřuje:
·
·
·
·
·

·

starostu obce:
Ke zveřejněním přijatého usnesení na úředních deskách obce
K uzavření smluv a ujednání uvedených v bodě 5/5/2015
K provedení posledního rozpočtového opatření za rok 2015 v neomezeném rozsahu
Zajistit provozování vodovodu Obcí Životice u Nového Jičína od kolaudace vodovodu
do doby vybudování vodovodních přípojek Obcí Životice u Nového Jičína
předložit na příští zasedání zastupitelstva obce posouzení variant provozování
vodovodu obcí nebo podnikatelským subjektem v rámci zákona č.139/2006 Sb.,
o koncesních smlouvách a koncesním řízení (koncesní zákon) nebo zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách
ﬁnanční výbor :
K provedení kontroly hospodaření v obecních lesích za přítomnosti správce obecního lesa

Usnesení ZO č. 5ze dne 9.11.2015 bylo přijato 7. hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína

Pavel Hasalík
starosta

Mgr. Markéta Mřihladová
místostarosta

Žádáme občany obce Životice u NJ o názory, podněty a připomínky k níže uvedené obecně závazné
vyhlášce. Tato vyhláška byla již prezentována na zasedání ZO dne 9.11. 2015. Děkujeme za
spolupráci.

Obecně závazná vyhláška
Obce Životice u Nového Jičína
č. 3/2015
o místních záležitostech k ochraně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně
Zastupitelstvo obce Životice u Nového Jičína se na svém zasedání konaném dne 9.11.2015 v souladu
s ust. § 10 písm. c) a v souladu s ust. 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů usneslo vydat tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
Účel vyhlášky
Účelem této obecně závazné vyhlášky (dále jen „vyhláška“) je na území obce Životice u Nového Jičína
stanovení opatření k zajištění ochrany životního prostředí, především
veřejné zeleně.
Čl. 2
Vymezení pojmů
Pro účely této vyhlášky se rozumí:
a) veřejným prostranstvím – jsou všechny prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící
obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru,
b) veřejnou zelení - parkově upravené veřejné zeleně, zeleň podél komunikace a chodníků,
podél řeky Jičínky zeleň v zástavbě a ostatní veřejná zeleň (1
Čl. 3
Vymezení činností, které by mohly narušit čistotu obce
Činnosti, které by mohly narušit veřejný pořádek v obci: - zanedbání údržby zeleně a tím čistotu v
obci
Čl. 4
Omezující opatření k zajištění ochrany veřejné zeleně
Vlastníci nebo uživatelé veřejné zeleně na katastru obce jsou povinni zeleň udržovat formou pravidelných
sečí. Četnost sečí je minimálně 2krát ročně, přičemž:
a) první seč musí být provedena do 30.6. příslušného roku
b) druhá seč musí být provedena do 31.8. příslušného roku
Čl. 5
Sankce
Porušení povinností stanovených touto obecně závaznou vyhláškou lze postihovat jako přestupek, nebo
jiný správní delikt, nejde-li o trestný čin.
Čl.6
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.
Pavel Hasalík
starosta

Mgr. Markéta Mřihladová
místostarosta

Příspěvky našich občanů
Posezení nad kronikou a autogramiáda knihy LIZUCHA
V minulém ZPRAVODAJI vyšel rozhovor s Mgr. Lenkou Juráčkovou, autorkou knihy LIZUCHA. V
tomto měsíci – 4.11. 2015 – jsme paní Lenku pozvali do naší obce na autogramiádu. Přišla i s několika
výtisky knihy, které si účastníci velmi rychle zakoupili. Vzácnější jsou o skutečnost, že každá kniha
má věnování s podpisem autorky. Přítomní nad knihou zavzpomínali, pobesedovali.
V tomto odpoledni pak povídání o knize volně přešlo do besedy nad obecní kronikou. Přítomni si
kroniku mohli prohlédnout, zalistovat v ní, zeptat se na různé podrobnosti. Zajímá vás historie naší
vesničky? Přijďte na další setkání nad kronikou. Termín se z OÚ včas dovíte.
Obě akce byly vydařené. Určitě z nich přítomným zůstaly pěkné vzpomínky.
Jiřina Hromádková

Ohlédnutí za besedou nad Kronikou Životic a knihou Lizucha
Velmi ráda bych poděkovala paní Jiřině Hromádkové a Obecnímu úřadu v Životicích za pozvání k
příjemnému setkání nad kronikou obce Životice a rovněž nad knížkou Lizucha. Ve vaší společnosti
jsem se cítila moc dobře a přesvědčila jsem se o tom, že babička Lidie Nováková měla velké štěstí nejen na krásné místo, kde se s rodinou usadila, ale i na přátele, milé sousedy a známé v Životicích.
Obdivuhodná je práce kronikářky obce, paní Jiřiny Hromádkové, která místní události zaznamenává
poutavě a pečlivě. Velkou radost mám také z toho, že ji s mojí babičkou od prvního setkání až dosud
pojí životní přátelství. Beseda s paní Jiřinou byla pozoruhodná a nejvíce mě zaujalo vyprávění o tom,
že na území Životic, směrem k místnímu hřbitovu, se kdysi dávno nacházela jiná původní ves, která
se však pravděpodobně stala obětí nějakého přírodního živlu a zanikla.
Moc mě těší přízeň čtenářů a čtenářek knihy Lizucha, děkuji srdečně za váš zájem a přeji všem občanům Životic krásné a pokojné vánoční svátky.
Lenka Juráčková

ČINNOST TJ SOKOL ŽIVOTICE U NOVÉHO JIČÍNA
Vážení spoluobčané,
dovolte, abych připomenul činnost Tělovýchovné jednoty Sokol Životice u Nového Jičína v roce
2015.V zimních měsících jsme měli opakovaně
zajištěnou ledovou plochu na zimním stadionu v
Novém Jičíně, kde si mohly zabruslit a zahrát hokej všechny věkové kategorie. Opět jsme uspořádali lyžařský zájezd do Jeseníků, který byl určen,
jak pro milovníky sjezdového lyžování, tak i pro

běžkaře. V únoru jsme uspořádali tradiční Sportovní ples, kde nám k tanci a poslechu hrála skupina Salto-Rock.
V květnu se uskutečnil cyklistický zájezd podél Baťova kanálu a to z Kroměříže až do Petrova. Opět
nám přálo počasí a den v sedle jsme si všichni užili.
Na měsíc květen jsme si dále naplánovali vodáckou akci sjíždění řeky Moravice, kterou jsme v

roce 2014 museli v důsledku nedostatku vody zrušit. Tentokrát jsme měli vody dostatek. Trochu nás
sice zlobilo počasí, ale voda k vodáctví patří.
Ve spolupráci s obcí jsme 30. května uspořádali
zábavné odpoledne pro děti. Na děti čekalo plno
zajímavých úkolů, skákací hrad a horolezecká stě-

na. Děti si mohly opéct špekáčky na ohni. Škoda,
že nás od ohně vyhnala bouřka.
V září jsme si naplánovali hlavní akci TJ – 5-ti
denní turistický zájezd do Českého Švýcarska.
Ubytováni jsme byli v obci Jetřichovice v hotelu
Bellevue. Počasí nám opět přálo, a proto jsme se
mohli podívat na ta neznámější místa a tak trochu
po stopách Pyšné princezny – na Pravčickou bránu (malou i velkou), Tiské stěny, Mariinu skálu,
Panskou skálu, Dolský mlýn atd. Nádherné byly
plavby soutěskami řeky Kamenice.
V říjnu se pro děti uskutečnila Heloweenská párty,
kde plnily zapeklité heloweenské úkoly a odměnou

jim bylo bohaté občerstvení a výborná zábava.
Dne 16. října jsme se mohli zúčastnit přednášky
Michala Kislického o Ukrajině a každodenním
životě obyčejných lidí, o jejich radostech a bohužel v současné době i starostech. Tato přednáška
vzbudila velkou vlnu solidarity a já chci poděkovat
všem, kteří jakkoliv přispěli na pomoc ukrajinských obyvatel.

V říjnu jsme dále uspořádali poznávací zájezd do
Slavkova u Brna, kde jsme navštívili místní zámek.
Odpoledne jsme jako minulý rok navštívili vinný
sklípek vinaře Martina Lundy ve Vracově, který
měl pro nás připravené bohaté občerstvení. Posezení nám zpříjemnila cimbálová muzika, při níž
jsme si zazpívali a zatančili.
V prosinci jsme uspřádali zájezd do polského
Krakowa, kde jsme navštívili hrad polských králů
– Wawel a také vyhlášené krakovské trhy.

Na začátku i na konci náročné sezóny jsme mysleli
na rehabilitaci organismu, proto jsme ji tradičně
navštívili termály Velký Meder na Slovensku.
Celoročně jsme se mohli účastnit pohybových

cvičení v tělocvičně Základní školy a to aerobiku,
cvičení žen všeho věku, pilates, cvičení na posílení
páteře, cvičení pro děti a v prosinci nově jógy.
Chci poděkovat všem, kteří se jakkoli podíleli na
činnosti TJ Sokol Životice u NJ a těším se na spolupráci do budoucna.
Vážení spoluobčané, přeji Vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku pevné zdraví,
hodně štěstí a lásky.
Rostislav Jančálek, předseda TJ

Z činnosti mysliveckého sdružení Jedle
Myslivecké sdružení Jedle i v letošním roce
se podílelo na veřejně prospěšných akcích,
které začínaly tradiční smaženicí. Uprostřed přírody se sešlo hodně občanů a myslíme si, že všichni přítomní byli spokojeni.
Druhou akcí, kde také byli myslivci vidět,
byla vzpomínka sedmdesátiletého výročí
osvobození obce. I na Obecním dni se myslivci tradičně podíleli. U všech těchto příležitostí byly podávány myslivecké speciality.
Ve druhém pololetí se myslivecký předseda
a hospodář účastnili řady jednání se sousedními honitbami o zachování mufloní zvěře.
Podíleli jsme se finančně na zakoupení dvou

muflonek, které byly následně vypuštěny do
revíru. Podstatnou částí opatření pro honitby,
které loví mufloní zvěř, bylo opatření nelovit
samčí mufloní zvěř, abychom v příštích letech
dosáhli medailových hodnot jako v minulosti.
Náročné bylo také jednání o vytvoření mysli-

veckého spolku, jeho nových pravidel a hlavně
stanov, které musí být schváleny do konce roku

2015. Tuto činnost jsme z důvodu její náročnosti museli zadat externímu pracovníkovi.
Pokud dojde k zásadním změnám, budeme Vás, vážení spoluobčané, informovat v nejbližším Zpravodaji v roce 2016.
S nástupem podzimu začal čas nejen jediného
honu na drobnou zvěř, ale též intenzivního přikrmování spárkaté zvěře. Pokud se týká odlovu
černé zvěře - divokých prasat - tak podle informací myslivců žádné velké nebezpečí nehrozí.
Protože jsme v závěru roku, dovolte, vážení spoluobčané, abychom Vám poděkovali za přízeň v letošním roce a do roku 2016,
Vám jménem celého sdružení přejeme šťastné a veselé Vánoce a úspěšný rok 2016.
Oskar Kunc předseda MS
Alois Hromádka myslivecký hospodář

Rozsvícení vánočního stromu
Také letos se rozsvítil vánoční strom v Životicích u
Nového Jičína
„ Zářící vánoční stromeček, vůně jehličí, voňavého svařeného vína, bohatý
program pro děti a hlavně
vánoční atmosféra“, to vše
bylo k vidění dne 27. listopadu 2015 před kostelem
sv. Jana Křtitele v Životicích u Nového Jičína. Od
16. hodiny probíhal program pro děti pod vedením paní učitelky Šugarové. Zde si děti vyzkoušely
spoustu dovedností, od
malování perníčků, zdobení vánočního stromečku, skládání obrázků, hod
na cíl aj. Za odměnu pak
dostaly sladký medový
perníček.Všechny přítomné pozdravil pan starosta
Pavel Hasalík a pan farář Piotr Marek Kowalski s častněným a budeme se

přáním prožití spokojených vánočních svátků v
klidu, pohodě a v kruhu
svých nejbližších. Krásná
vánoční atmosféra byla
umocněna vystoupením
dětí z místní základní
školy, které zazpívaly vánoční písničky. Vše bylo
doprovázeno vůní vánočního punče. Úžasné
vánoční dekorace od paní
Pavly Veselské bylo možné zakoupit na místní
faře. Program byl zakončen vypouštěním balónků pro Ježíška, ze kterých
měly děti největší radost.
„ Komu se splní jeho tajné přání ?“
Chtěli bychom poděkovat
za připravený program
p. učitelkám z MŠ a ZŠ,
všem organizátorům i zútěšit opět za rok.

Mikulášská nadílka
Svatý Mikuláš žil před mnoha staletími, byl biskupem a mezi lidmi byl velmi oblíbený díky své štědrosti k potřebným. Díky němu vznikla pěkná tradice a každoročně den před jeho svátkem navštěvuje
večer sv. Mikuláš se svojí družinou děti a rozdává
jim drobné dárky. Jelikož jsou Životice u Nového Jičína na konci abecedy, tak to k nám stihnul přijet až
přímo na svůj svátek a to v neděli 6. prosince 2015.
A přijel s velkou parádou….. Krásné koňské spřežení projelo s jeho družinou (čertem a anděly) několikrát přes celou naši obec. To aby všem dětem
připomněl, že na ně nezapomněl, a aby přišly do
místního kulturního domu. Tam už na děti od tří
hodin odpoledne čekal pestrý program. Nejprve
děti s moderátorem společně přivolaly Mikuláše.
Ten pak s pomocí andělů všem dětem rozdal velké kornouty se sladkostmi. Samozřejmě nemohlo

chybět čertovské strašení a tak u některých maličkých došlo i na slzičky. Ale protože u nás v Životicích máme jen samé hodné děti, čert si neměl
koho odnést do pekla a tak odešel s nepořízenou.
Na děti pak ještě čekaly mikulášovskočertovské
úkoly. Byly rozděleny na dvě družstva: kluky a holky a musely házet sněhové koule do košů, skákat v
čertovských pytlech a skládat vánoční puzzle. Kdo
vyhrál, to už není podstatné, hlavně, že děti tyto
úkoly plnily vážně a s nadšením. Po těchto náročných úkolech se mohly ještě děti vydovádět při
mikulášovské diskotéce. Pro unavené, hladové a
žíznivé pak bylo přichystáno občerstvení. Příjemné odpoledne uteklo jako voda. Moc děkujeme
všem za hojnou účast a těšíme se na další akce.
Jiřina Jančálková

Omalovánka z i-creative.cz

120. výročí
120. VÝROČÍ POSTAVENÍ EVANGELICKÉ MODLITEBNY
120 LET OD POLOŽENÍ ZÁKLADNÍHO KAMENE EVANGELICKÉ ŠKOLY
8. listopadu 2015 si evangelický sbor v Hodslavicích a jeho kazatelská stanice Mořkov připomínali
120. výročí položení základního kamene evangelické školy. Budova tomuto účelu sloužila až do 1. dubna
1919. Žáci poté přestoupili do všeobecné státní školy v Mořkově. Dům pak sloužil jako evangelická modlitebná a tak je tomu až dodnes.
Při této příležitosti byla pronesena slova kázání. Zde ve zkrácené podobě:
120 let je doba, ke které už nemáme osobní vztah. Vystřídalo se několik generací, přičemž každá další
je víc a víc neutrální, tedy bez nějakých osobních vazeb či zájmů. Po 120 letech však chceme vzpomenout
na ty, kteří nám jsou sice většinou už bezejmenní, avšak jejichž práce tu zůstala a slouží nám a snad bude
sloužit i dalším generacím.
Až potud nám Hospodin pomáhal. To jsou slova Písma, které jsme dnes slyšeli v příběhu o Samuelovi. Bohem vyvolený národ ztratil v boji s nepřáteli truhlu smlouvy, nebo jak jsme četli schránu. Ta truhla
smlouvy byla jakýmsi potvrzením toho, že Hospodin svůj lid miluje. Že mu na něm záleží. Že mu není
lhostejné, jak žije.
Každý Izraelec tenkrát věděl, jak se má chovat vůči Bohu i vůči svému bližnímu. Vždyť Hospodin
jim dal tato doporučení, aby se jimi řídili, aby vedli svůj život zodpovědně a v nesobecké lásce. A pak se
jednou stalo, že o truhlu smlouvy přišli. Naivně se domnívali, že jim tato dřevěná schrána zajistí vítězství
v bitvě. Ve skutečnosti místo na svého Panovníka spoléhali na dílo svých rukou. Proto prohráli a truhla
smlouvy se ocitla v rukou pohanských nepřátel.
Až po celých 20i letech čteme, že celý izraelský dům zatoužil po Hospodinu. Něco se změnilo. Nějak jim došlo, že Hospodina ve svém životě potřebují, že chtějí žít podle jeho příkazů, že mu chtějí sloužit.
A tak se svěřili Samuelovi, o kterém věděli, že si ho Bůh vyvolil. A ten jim dal radu: Jestliže se chcete
celým srdcem obrátit k Hospodinu, odstraňte ze svého středu cizí bohy, upněte se srdcem k Hospodinu a
služte jenom jemu. On vás vysvobodí z rukou pohanů.
Rozhodnout se pro Hospodina znamená uvědomit si, že On nejenom vidí, co dělám, nýbrž že svatý Bůh vidí a vnímá i to, proč to dělám. Jemu i všechny mé - naše pohnutky jsou zřejmé. To, co skryjeme
před druhými, před ním odhalené. Tedy, člověče, ty se rozhodni. Chceš-li následovat Hospodina, dej to
tímto způsobem najevo. A lid tuto podmínku přijímá.
Proto ten Boží služební svolává shromáždění
do Mispy, aby se za ten nově se duchovně probudivší národ modlil. Nepřátelé to však nechápou. Myslí si, že
se Izraelci připravují k boji. A nejlepší obrana je útok. Proto se rychle sešikují a vyrazí do boje jako první.
Snad doufají v moment překvapení.
Jenomže tentokrát Hospodin své věrné podrží. Vidí jejich niternou touhu následovat Jej a sloužit
jen Jemu. Už nespoléhají jako kdysi na své ruce i dobře propracovanou taktiku. Nyní se obracejí k němu. A
proto zasáhne. Četli jsme: Ale Hospodin onoho dne zahřměl mocným lasem proti Pelištejcům a uvedl je
ve zmatek. Byli před Izraelem poraženi. Vůbec nevíme, co se to stalo. Nemusí nás to však trápit, protože to
není důležité.
Podstatné je, že se Hospodin postavil za svůj lid ve chvíli, kdy viděl touhu a ochotu svého lidu podřídit se bez podmínek svému Bohu. Nepřátelé byli poraženi. A Samuel, aby se na to podivuhodné vítězství
nikdy nezapomenulo, postavil jakousi kamennou mohylu, památník, který měl navždy sdělovat: Toto je
kámen pomoci: Až potud nám Hospodin pomáhal. Jinými slovy: Tento kámen nám připomíná, že nás
Hospodin ochránil. A my budeme v závěru bohoslužeb zpívat píseň, která na tato slova navazuju: Až potud
nám pomáhal, pomůže i dále.
Ten biblický příběh si dnes připomínáme proto, abychom nezapomněli na Hospodina. On to byl,
kdo požehnal tehdejším aktivitám, On to byl, kdo všechny ty, kdo o tuto stavbu pečovali, shromažďovali se
žehnal.

Ale my nemůžeme jenom hledět do minulosti. Nechceme si jen připomínat věrnost jedné generace
těch, kteří se dali oslovit evangeliem a vnímali puzení Ducha svatého, aby postavili školu pro ty, kteří se v
ní budou vzdělávat.
I my se musíme ptát, jakou stopu zanecháme v tomto světě. Svým životem, svým působením. Nalezneme dost odvahy, jako třeba ti naši předci před víc jako stoletím, abychom se pustili do něčeho nového?
Budeme ochotni obětovat svůj čas i peníze? Své schopnosti a nadání pro to, aby naši současníci
mohli evangelium o Boží milosti a lásce slyšet a vstřícně na ně reagovat?
Nalezneme dost odvahy, abychom se docela konkrétně modlili za ty, kdo na Hospodina zapomněli, anebo se tváří, že jej nepotřebují?
Ptám se proto, že stavět školu ani modlitebnu tady v Mořkově nemusíme. Ta budova tu stojí. Jistě
by bylo dobře, kdyby dál sloužila svému účelu a jistě bychom si také přáli, aby se zde scházeli Kristovi vyznavači a bylo zde vždy plno.
Když my tedy stavět nemusíme, co tedy budeme dělat? Budeme něco dělat? Odpověz si však každý
sám a za sebe! Amen.
Historie soukromá církevní evangelická škola v Mořkově v kostce:
5. července 1895 byl slavnostně položen základní kámen ke stavě soukromé evangelické církevní
školy. O rok později, 11.8. 1896, povolila c.k. Zemská školní rada zřízení církevní školy v Mořkově.
Od 16. září 1896 byl zahájen první školní rok po bohoslužbách v Hodslavicích a 20. září provedena
„posvítka“ přízemí školy.
10. září 1896 pan hodslavský kurátor J. Křižan s panem kurátorem Janem Machačem na ověnčeném
kočáře, s opentlenými koňmi, přivezli prvního učitele, kterým byl Josef Havlíček, na jeho působiště, kde byl
očekáván od celého zástupu lidí a uvítán byl srdečnými slovy panem kurátorem Janem Machačem a panem
řídícím učitelem veřejné školy O. Havránkem.
11. října 1908 byla dokončena nadstavba prvého poschodí školy pro druhou třídu a provedena
„posvítka“ této části.
Škola ukončila vyučování 1. dubna 1919, kdy děti přestoupily do všeobecné státní školy v Mořkově.
Průměrný počet žáků za všechna léta vyučování byl 83, nejvíce 1897/88-93, nejnižší 1918/19 - 69.
4. května 1919 se evangelíci na církevní schůzi jednohlasně usnesli, „by se církevní školní budova
za modlitebnu prohlásila“. Faráři byli dováženi do Mořkova na nešporní služby Boží kočárem. Br. f. Josef
Ondruch zavedl v Mořkově služby Boží v neděli dopoledne co 14 dnů a br. f. Jiří Řehák již každou neděli
dopoledne.
S vděčností Pánu Bohu i Vám všem, kteří evangelický sbor v Hodslavicích i jeho kazatelské stanice v
Mořkově a Straníku jakkoli podporujete, tímto vyjadřuje poděkování. Nechť to dobré, co charakterizovalo
a ovlivňovalo naše předky prostupuje i do naší doby. Nenechme se ovládat konzumem dnešní doby ani sdělovacími prostředky, které nám leccos vnucují a podsouvají. Pamatujme na pravou hodnotu života, která se
neměří tím, co člověk má, nýbrž tím, co člověk vykonal pro dobro a užitek druhých s láskou a radostí.
Milost Boží nechť zůstává se všemi námi!
Za staršovstvo farního sboru L. Červenka, farář
(pokračování textu z úvodní strany)
K tomuto houfu, můžeme patřit i my. Já i ty. A to je důležité zjištění. Ježíš nás zve do společenství se svým
Otcem. Nabízí nám svou pomoc, nabízí nám to, co nám nikdo jiný dát nemůže. Totiž svůj pokoj. Klid. Odpočinutí. Smysluplnou existenci.
Život nás všech, obzvláště v této době mnoha možností, je poznamenán shonem. Stále někam spěcháme.
Stále jsme v pohybu. Práce, škola, povinnosti, zájmy, koníčky a třeba i sbor… Zdá se nám, že musíme přeřadit na rychlejší stupeň, abychom se uživili, abychom zabezpečili sebe i své rodiny. Abychom přežili v době,
která na nás klade nejrůznější požadavky a nároky.
Nezřídka se stává, že to či ono nestihneme, že to či ono vyřadíme ze svých vlastních priorit. A tak se může
stát, že nám nezbude čas na nedělní bohoslužby. Nezastavíme se ani v neděli. Chceme dohnat to, co jsme v

týdnu zanedbali, nestihli. Anebo si chceme odpočinout, věnovat se rodině a kdo ví komu a čemu ještě…
Advent, to je období k tomu, abychom zpomalili. Abychom se ptali, jak by byl s naším životem spokojen
Ježíš, kdyby přišel právě dnes, právě teď. Co myslíte, jak by se o způsobu našeho života vyjádřil? Byl by
spokojen? Souhlasil by se vším, čím svůj život naplňujeme?
Nedělám si přílišné iluze. Vidím to spíš černě. Dnes máme tolik křesťanského poznání. Máme Bible, můžeme si je kdykoliv koupit a číst. Nikdo nám nebrání v tom, abychom se účastnili nedělních bohoslužeb,
nikdo si tajně nezaznamenává naši účast, jako tomu bylo mnohdy v době minulého režimu. Ano, dnes
máme mnohé možnosti. Posílat své děti do náboženství a Nedělní školy, usilovat o jejich správné duchovní
poznání…
A přesto musí zaznít otázka: Děláme všechno, co můžeme? Pečujeme o svůj vztah k Pánu Bohu jako mladík o přízeň své dívky? Jsme pro věc víry, Ježíše Krista, ochotni nasadit svůj život, své schopnosti, svůj čas,
své prostředky, své přátele, své zájmy, své…?
Určitě ne. Proto: zastavme se, zvolněme tempo, kroťme svou představivost, omezme své požadavky, zklidněme se; udělejme si čas, zklidněme se, bilancujme svůj život, uvědomme si, že jeho plnost nespočívá v
množství nejrůznějších aktivit, nýbrž v radostných a šťastných prožitcích. Ano, stále platí, že méně je někdy více!
Sláva na výsosti Bohu a na zemi pokoj mezi lidmi; Bůh v nich má zalíbení. Tak zní ta úžasná andělská zpráva, kterou si chceme i o letošních Vánocích připomínat. I přesto, jak my lidé tady na zemi žijeme;
i přesto, že na Boha často zapomínáme; i přesto, že mnohdy nežijeme tak, jak to Bůh od nás ve svém Slovu
– Bibli vyžaduje; je pro nás ještě naději. Bůh se k nám sklání. Poskytuje nám ještě čas milosti. Abychom se
napravili; abychom si uvědomili, co všechno je v Božích očích hříšné a špatné; abychom litovali promarněného času, zlých skutků, nepěkných slov i špatných myšlenek a navrátili se zpět k Bohu. Jeho náruč je stále
doširoka rozevřená. Je připraven nás přijmout. Jen musíme chtít.
A tak Vám všem, přeji, abyste se dokázali zastavit, ztišit, a před Bohem i lidmi dát své životy do
pořádku. Vždyť nevíme, jak dlouho ještě bude Ježíš se svým druhým příchodem otálet!
za staršovstvo sboru Lubomír Červenka, farář
SPOLEČENSKÁ KRONIKA
ŽIVOTNÍ
IVOTN JUBILEA
IVOTNÍ
ŘÍJEN 2015
ŘÍ
Michal Škorňa
č.p. 170
Macíček Stanislav č.p.
Mac
.p. 165
Špunar
punar Robert
č.p. 154
Kunc Jan
č.p. 198
Bradáč Zdeněk
Brad
č.p. 193
Miččka Pavel
č.p. 151
Marková Růž
Markov
R ena č.p. 17

92 Let
80 Let
70 Let
60 Let
60 Let
55 Let
55 Let

LISTOPAD 2015
Černá Růž
R ena
č.p. 44
Symerský Vladimír č.p. 159
Symersk
Geryková Miluše
č.p. 80
Geryková Marie
č.p. 6

PROSINEC 2015
Kuncová Věra
č.p. 33
Bartoň Josef
Barto
č.p. 29
Vičanová Marie
Vi
č.p. 153
Němcová Jana
N
č.p. 42
Žlebková Marie
č.p. 148
Pítrová Alena
č.p. 134

90 Let
65 Let
65 Let
60 Let

91 Let
70 Let
70 Let
60 Let
55 Let
50 Let

V tomto roce jsme se rozloučili
s

Liborem Graňákem, Andělou Gerykovou, Ivanou Hasalíkovou, Josefem Hatlapatkou,
Radoslavem Kuncem, Boženou Bradáčovou, Oldřichem Váňou, Milanem Blasiakem,
Ondřejem Sopuchem a Annou Čekanovou

Důležité informace pro občany
Vážení spoluobčané,
ve dnech 1. až 14. ledna 2016 bude probíhat na území naší obce Tříkrálová 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.

Poruchy příjmu KT, internetu a nefunkčnost místního rozhlasu Životice u NJ
Volejte na servisní telefonní číslo 603 255 372, které
je dostupné dvanáct hodin denně, 7 dnů v týdnu,
365 dnů v roce. V záloze je pevná linka se záznamníkem a faxem 571 626 345, zde mohou klienti volat
kdykoli a mohou zde zanechat vzkaz. Ten je načten
druhý den ráno a zaveden do servisních požadavků.

DOTAZNÍK
Vážení spoluobčané , chceme Vám připomenout,
že lhůta pro vyplnění dotazníku končí 31.12. 2015.
Prosíme Vás o jeho vyplnění. Vyplněný dotazník
prosím vhoďte do krabice umístěné na obecním
úřadě (možno i do schránky OÚ). 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 !!!

POTRAVINY
Vážení spoluobčané, v minulém vydání zpravodaje
jste byli informováni o skutečnosti, že paní Monika
Hajná vypověděla nájemní smlouvu z obcí na provoz potravin v Životicích u Nového Jičína. Jelikož
se jednalo o jediný obchod v obci vůbec, snažili
jsme se, aby prodejna potravin byla v co nejkratší
době znovu otevřena. Velký podíl na brzkém zprovoznění tohoto obchodu měl pan Jiří Kunc, který
vše zprostředkoval a za to bychom mu chtěli poděkovat. Dále bychom Vás chtěli informovat, hlavně
ty, co ještě prodejnu potravin nenavštívili, že ceny
jsou o mnoho nižší než v minulosti a obchod nabízí
opravdu široký sortiment zboží a to nejen potraviny, ale i drogérii, drobné domácí potřeby, krmivo
pro zvířata a mnoho dalšího.

Prodejní doba – Životice u NJ
Pondělí – čtvrtek
Pátek
Sobota
Neděle

7:00 -11:00 h. a 14:00 - 16:30 h.
7:00 -11:00 h. a 14:00 - 17:00 h.
7:00 -10:00 h.
8:30 -10:30 h.

Místní poplatky 2015
Důrazně upozorňujeme občany, kteří neuhradili
místní poplatky, aby tak učinili nejpozději do 31.12.
2015.
Bankovní spojení: GE Money bank Nový Jičín
Číslo účtu:
529764/0600
Komunální odpad:
Kabelová televize:
Pes
Internet:
Nájem domu:
Nájem soc. bytu:

150,- Kč/osoba
660,- Kč/rok
50,-Kč/rok
1 200,- Kč/rok
1 600,- Kč/měsíc
1 762,- Kč/měsíc

Obecní úřad Životice u NJ
V pondělí 21.12. 2015 bude pokladna, pro možnost
platby v hotovosti na obecním úřadě otevřena pouze do 15:00 hodin.
Oznamujeme občanům, že od 22.12. 2015 do 3.1.
2016 bude obecní úřad uzavřen z důvodu čerpání
dovolené. Děkujeme za pochopení.

Oznamujeme občanům, že školní kuchyně
vaří do 22.12. 2015 a začíná vařit od 4.1.
2016.
Fitness a infrasauna
Oznamujeme občanům, že od 24.12. 2015 do 3.1.
2016 bude fitness centrum uzavřeno z důvodu čerpání dovolené. Děkujeme za pochopení.

Důležité upozornění
Žádáme občany, aby v zimních měsících neparkovali svá vozidla na místních komunikacích z důvodu
ohrnování sněhu. V případě nerespektování tohoto upozornění budou vozidla odtažena odtahovou
službou na náklady majitele vozu.

V
Vánoční
bohoslužby
Katolická církev
Evangelická církev
Farní sbor Českobratrské církve
evangelické v Hodslavicích
- kazatelská stanice Mořkov, Sportovní 248
- kazatelská stanice Straník, Klub seniorů
24.12 16.00 vánoční bohoslužby v kostele v

Hodslavicích
25.12. vánoční bohoslužby v Mořkově 8.00 hod.,
Hodslavicích 9.15 hod., Straníku 10.45 hod. všechny s vysluhováním Večeře Páně.
26.12. žádné shromáždění
27.12. 9.15 dětská vánoční slavnost ve Straníku
31.12. 16.00 děkovné bohoslužby k ukončení
roku v Hodslavicích
1.1.16 novoroční bohoslužby v Mořkově 8.00
hod. a Hodslavicích 9.15 hod. s vysluhováním Večeře Páně.
3.1.16 bohoslužby v Mořkově 8.00 hod., Hodslavicích 9.15 hod., Straníku 10.45 hod.

Plán akcí 2016
Leden - Obecní ples 23.1. 2016
Únor - Sportovní Ples 6.2. 2016
Dětský maškarní karneval
Březen - Velikonoční tvoření a výstava panenek
Duben - Muzikál OSMÝ SVĚTADÍL (největší hity
skupiny ELÁN) – 23. duben 2016
Květen - Floria Kroměříž 3. 5. 2016
Osvobození – zájezd Osvětim Polsko
Den matek
Červen - Den dětí
Fleret
Pouť
Červenec - Vítání prázdnin
Letní kino
Srpen - Den Obce 13.8. 2016
Říjen - Setkání občanů důchodového věku
Listopad - Na sv. Martina – lampiónový průvod
Zájezd – show na ledě nebo pohádka
Rozsvícení vánočního stromu
Prosinec - Mikuláš
Vánoční koncert
Změny termínů jsou vyhrazeny, neuvedené termíny
budou upřesněny.

Obecní knihovna
Od ledna 2015 do listopadu 2015 se v knihovně
zaregistrovalo 91 čtenářů. Čtenáři uskutečnili 674
návštěv. Zapůjčili si až 2000 knih. Knihovna má automatizovaný knihovní systém Clavius, přes který
se knihy půjčují. Pro knihovnu byly vytvořeny výměnné cirkulační soubory. Cirkulační soubor je
v knihovně ponechán jeden rok. Výměna souborů probíhá v okruhu obecních knihoven v okrese.
Knihovnu navštěvují více občané důchodového
věku a ve větší míře ženy.
Danuše Krutilková (knihovnice)

Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s žádostí o poskytnutí
informací, vedoucích ke kronice základní
školy, kterou od povodní roku 2009 pohřešujeme.
Je možné, že kronika byla zapůjčena jako
studijní materiál a je zrovna u někoho z Vás
doma. Je to historicky vypovídající materiál, proto by měl být opět navrácen tam, kde
patří .
Za poskytnutí informací děkuji.
Pavel Hasalík
starosta
Tel. 602 532 932

OPRAVY KOSTELA
Prosíme místní podnikatelé o pomoc při
opravách kostela. Pomoc jak řemeslnou tak
finanční. Budou se provádět tyto práce:
·
·
·
·
·
·
·
·

Kostel:

dokončení vnitřních omítek
malování celého kostela
oprava střechy
největší akce – obnova fasády.

Práce:

stopařské – tesařské
zednické
klempířské
lešenářské.

Vážení a milí spoluobčané,

TELEVIZNÍ KABELOVÝ ROZVOD – TKR ŽIVOTICE U N.J.

Jak jistě víte, v současnosti jsou dvě dominanty naší
obce – kostel a fara- v havarijním stavu a bez větších
stavebních zásahů se již neobejdou.
Proto se na vás obracíme s prosbou o pomoc, buď
finanční nebo ve formě řemeslných prací. Uvítali
bychom zapojení místních firem, šikovných řemeslníků a také naší mládeže.
Pro vaši představu uvádíme ty nejdůležitější práce
které je nutno vykonat:
·
dokončit vnitřní omítky
·
vymalovat
·
opravit střechu
·
opravit fasádu
Proto se budou provádět práce:
·
stopařské a tesařské
·
zednické
·
klempířské
·
lešenářské
·
malířské
Dne 12. 12. 2015 se v našem kostele uskutečnil pěvecký benefiční koncert, jehož výtěžek bude věnován
na opravy tohoto kostela. Další koncert tentokrát
varhan se uskuteční v podání mladého, nadějného
interpreta Tomáše Vrány z Mořkova v měsíci únoru,
v termínu, který bude ještě upřesněn. Finanční výtěžek vstupného bude rovněž použit na opravy kostela. Pro vaše finanční dary bude vyhrazena označená pokladnička v kostele, nebo je možno přispět na
účet. Účet na vaše příspěvky:
187872000/0300
Var. symbol:
4940964377
Zájemci o jakoukoliv formu pomoci se mohou hlásit u p. Radky Novotné, tel. 606 066 189, která vám
rovněž ráda zodpoví vaše případné dotazy.
Jedině spojením našich sil můžeme zabránit dalšímu chátrání těchto památek a zachovat je tak i dalším generacím. Dlužíme to našim předkům. Vyslyšte proto, prosím, naši výzvu a přidejte se k nám.
Farníci

Poděkování
V sobotu 12.12. 2015 proběhl v místním kostele v
Životicích u NJ vánoční koncert. Děkujeme všem
přítomným za účast i za finanční příspěvek, který
bude použit na opravu kostela a farní budovy.
Vybraná částka činila 6 061,- Kč.

Děkujeme.

Kabelová síť systému TKR Životice u N.J. byla postavena
v roce 1996 jako jedna z prvních vesnických kabelových
sítí na Severní Moravě. Vyprojektována a postavena byla
z moderních, vysoce odolných kabelů fy. Commscope
kabely QR860, QR540 a RG1160 s předpokládanou životností více jak 50 let. Systém byl osazen v prvopočátku
jednotným typem zesilovačů fy Triple Crown Electronics
MX 5xxx a ST5xxx s dálkovým napájením po kabelu. Parametry zesilovačů a pasivních prvků umožňovaly přenos
přímého směru do 550 MHz. Celý systém byl napájen ze
dvou odběrních míst – v Mateřské školce a Obecníku. Po
záplavách v roce 2009, kdy došlo k rozsáhlému i mechanickému poškození, byly vyměněny všechny sloupky v
terénu. Během 19-ti let provozu došlo k poruchám několika zesilovačů, které byly vesměs nahrazeny novými
kusy. Systém byl rozšířen i do všech nově postavených
domů včetně povodňových domků.
Technologické milníky a priority
v
1996 = Prvotní úlohou TKR Životice bylo šíření
20 analogových televizních programů a VKV rozhlasu.
v
1997 = systém zasáhla katastrofální povodňová
vlna – systém fungoval, i když byl dva dny pod vodou!
v
1998 = V tomto roce byl dobudován a zprovozněn místní infokanál INFO ŽIVOTICE U N.J., který byl
vysílán po kabelu zpětným směrem z obecního úřadu.
v
2004 = V tomto roce byl vyprojektován a nainstalován Obecní rozhlas napájený po kabelu TKR. Celý
systém byl napojen do systému HZS a IZS.
v
2005 = V tomto roce byly doplněny všechny aktivní prvky a zesilovače o zpětné směry. Byla provedena
první optimalizace sítě TKR, která umožnila obousměrný přenos a tím i šíření datových služeb. V prostorách
školky byla přemístěna televizní část satelitního příjmu
z chodby v II. NP do sklepních prostor, kde vznikla ve
zrekonstruované místnosti serverovna, do které byla
umístěna nová technologie přenosu internetu – ISP
UZEL. Zde byly umístěny servery a CMTS, které pomocí
protokolu DOCSIS 1.1. umožnily prvotní přenosy internetu pro klienty rychlostí 256, 512 a 1024kbps (1MB).
Primární datový tok byl distribuován až z Rožnova pod
Radhoštěm pomocí sítě mikrovlnných přeskoků.
v
2006 – 2008 = V těchto letech byla stanice H.S.
OIIS TKR postupně doplňována o další nové české digitální TV programy a systémem bylo šířeno až 40 TV
analogových programů.
v
2009 = V tomto roce zasáhla TKR po druhé katastrofální záplavová vlna, která značně poškodila veškeré nadzemní části systému. Znovu tedy byly opraveny
poškozené kabelové napojení a vyměněny zatečené díly.
v
2010 = Pro lepší mechanickou ochranu byly v
roce 2010 vyměněny původní poničené pasivní sloupky
za nové větší a odolnější. Současně byla provedena expanze boxů veřejného rozhlasu na dvojnásobný počet
reproduktorů. Na hlavní stanici ve školce byly nainstalovány konvertory pro přenos digitální terrestrické televize

ve formátu DVB-T MUX1 a MUX2.
v
2012 = V tomto roce byla do systému analogové
kabelové televize nainstalována a spuštěna technologie
umožňující přenos plnohodnotné digitální televize ve
formátu DVB-C přijímané ze satelitů. Takto bylo šířeno
kromě 46 TV analogových programů i 55 TV programů
v DVB-C SD i HD a VKV rozhlas.
v
2013 = V tomto roce byl vybudován optický propoj a přípoj závěsným optickým kabelem přes Mořkov k
optické síti ČD-T na nádraží Mořkov, který umožnil optické napojení Hlavní Stanice TKR Životice u N.J. k celosvětové síti Internet a hlavním serverům v Sitel Praha,
kde jsou rovněž přímo napojeni optickými vlákny dodavatelé digitální TV (Česká televize, NOVA TV, PRIMA
TV, ČRA, Czech digital group. aj.). V tuto chvíli je tímto
optickým propojem pro TV DVB-C Životice přenášen
digitální televizní datový tok více jak 750Mbps! Díky
tomu lze šířit televizní programy v HD kvalitě datovým
tokem až 15Mbps na jeden TV DVB-C program! (ČT2,
FANDA aj.)
v
2014 = Každým rokem byly postupně navyšovány přenosové rychlosti Internetu. Po připojení ISP uzlu
do sítě internetu optickým kabelem byla běžná rychlost
u klienta TKR Životice 16Mbps. Vyšší rychlost však již
nebyla možná, protože nejužším místem propustnosti se
stala technologie CMTS Motorola BSR1000 z roku 2005
umístěná na ISP uzlu v mateřské školce. Pro navýšení
přenosových rychlostí u klienta na 30Mbps, 60Mbps až
120Mbps bylo potřeba pořídit novou přenosovou a řídící technologii CMTS DOCSIS 3.0 CASA. K tomu bylo

potřeba vyměnit aktivní prvky sítě – zesilovače s vyšším
dělícím zpětným směrem 5-65MHz (bylo nutné přeuskládat stávající frekvenční plán a přemístit např. kmitočet ANALOGOVÉHO INFOKANÁLU = KTERÝ JE
DNES VYSÍLÁN NA FREKVENCI: SE11 231,25MHz,
zvuk B/G).
v
2015 = Díky předchozím modernizačním krokům a výměně všech aktivních a pasivních prvků sítě
v roce 2015 je nyní možné rozšiřování a zkvalitňování
přenosu digitální televize DVB-C a INTERNETU. (Síť
TKR byla v roce 1996 navržena a vybudována pro přenos 50-ti analogových programů do 550MHz). Rozšíření přenosového pásma do 862MHz umožňuje přidávání
dalších služeb sítě – aktuálně digitálních TV programů.
Do vysílání bude zařazen i digitální program v kvalitě
4K!
v
2016 = po odladění a přenastavení sítě budou
zařazeny do vysílání i extra placené televizní balíčky.
Např. Filmový: HBO, HBO2, HBO Comedy, FILMBOX,
FILMBOX EXTRA aj. nebo sportovní balíček se speciálními sportovními kanály podobně, jako je tomu např.
v Mořkově. Všechny změny budou včas dostupné ve vysílání INFOKANÁLU a na webových stránkách obce v
sekci TKR – televizní kabelový rozvod.
v
Níže je souhrnný frekvenční plán digitálních DVB-C programů, který bude spuštěn nejpozději
1.1.2016
TABULKA DVB-C PLATNÁ OD 1.1.2016:

Vážení spoluobčané.
Na níže uvedených webových stránkách je možno nahlédnout do elektronické podoby obecní kroniky.
Jedná se o dva díly. První díl od roku 1920 až 1937 a druhý díl pro období let 1961-1962 a 1973-1974
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=107CE34660F411E494B1D4BED9A45B4B
http://vademecum.archives.cz/vademecum/permalink?xid=5B16574D60F611E494B1D4BED9A45B4B

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

