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ZPRAVODAJ OBCE
Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených je tady. I když ještě není všechno jak se říká zajeto ve
„starých kolejích“ a jsme omezování různými příkazy a nařízeními, které vstřebáváme
buďto s pochopením, jindy s otazníky anebo také s neochotou, přece se jen blýská na
lepší časy. Věřím, že i v této době si najdeme způsob, jak strávit zasloužené dovolené a
prázdniny. Přeji Vám všem dospělým a také dětem, příjemné strávení dovolené a hodně
sluníčka, ale také hlavně odpočinutí od běžných starostí a pracovních povinností. Ovšem
může se stát, že tento způsob léta bude poněkud zvláštní.
Ještě jednou hezké prázdniny a pohodové dovolené Vám přeje
Pavel Hasalík, starosta

„Smysly můžou
slábnout, a slábnou.
Ale jeden smysl může
léty sílit a růst: smysl
pro humor.“

POUŤ

USNESENÍ
ZE ZASEDÁNÍ ZO
1/18/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Program jednání 18. Zasedání Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
doplněn o tyto body:

•

Uzavření smlouvy se SFŽP ČR o poskytnutí podpory

•

Projednání návrhu skladby KT a stanovení poplatků

•

Projednání dodatku č.2 k obstaravatelské smlouvě s TS Nový Jičín

•

Úprava rozpočtu č.1

2/18/2020

Zastupitelstvo obce volí:

•

Předsedu návrhové komise: p. Pavla Hasalíka

•

Člena návrhové komise: p. ing. Martina Hromádku

3/18/2021
•

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. Dořičáka Petra , p. Bc.
Jančálka Rostislava Dis

• Zapisovatelku z jednání zastupitelstva obce: p. Martinu Černou
4/18/2021 Zastupitelstvo obce schvaluje:
•

Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace a přijetí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Obnova havarijních úseků
místních komunikací“ (č.2)

•

Uzavření smlouvy o dílo se spol. COLAS CZ, a.s. Rubešská 215/1 190 00
Praha 9 jejíž předmětem je provedení akce s názvem „Obnova místních
komunikací III.tř. k.ú. Životice u Nového Jičína“ (č.3)

•

Provedení výběrového řízení na opravu kanalizace dešťové u č.p.227 a uzavření

smlouvy o dílo s vybraným dodavatelem (č.4)
•

Plán rozvoje sportu obce Životice u Nového Jičína (č.5)

•

Podání objednávky č. 19 c /2021 na projektovou činnost na rekonstrukci
fotbalového hřiště fy Projektování sportovišť, Osvoboditelů 3778, 760 01 Zlín (č.6)

•

Zajištění vlastního podílu na spolufinancování akce „Rekonstrukce fotbalového
hřiště, Životice u Nového Jičína“ ve výši minimálně 30 procent z celkových nákladů
akce v případě obdržení dotace (č.8)

•

I.úpravu rozpočtu 2021 takto: Příjmy: + 203 000,00 Kč, celkem : 32 553 000,00 Kč
Výdaje: + 550 000,00 Kč, celkem 36 540 000,00 Kč Financování: + 347 000,00 Kč,
celkem : 3 897 000,00 Kč(č.9)

•

Uzavření smlouvy č. 1190900526 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR na „ Výsadbu
stromů na vybraných lokalitách v obci Životice u Nového Jičína „ (č.10)

•

Uzavření dodatku č.2 k Obstaravatelské smlouvě č. 05/2011se spol. TS Nový Jičín,
příspěvkovou organizací, Suvorovova 908/114, 741 01 Nový Jičín – ceníky svozu
odpadu (č.11)

•

Zveřejnění prodejního záměru na odprodej st. pozemku p.č. 332 o výměře 80 m2,

RD č.p. 214 a pozemku p.č. 636/31 o výměře 447m2 (za tržní hodnotu dle
znaleckého posudku) (č.12)
•

Vyhlášení veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku na uzavření kupní smlouvy ( §
1772 zák. č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (OZ) RD
č.p. 214 (č.13)

•

Návrh kupní smlouvy na odprodej nemovitostí ( č.p. 214 včetně pozemků) (č.14)

•

Vyhlášení nájemního záměru na pronájem unimobuňky

•

Programovou skladbu kabelové televize rozčleněnou na základní a rozšířenou
nabídku a stanoví poplatek pro domácnost ve výši 55,- Kč a 200,- Kč Uživatelům
KT mimo k.ú. obce je stanoven poplatek ve výši 80.-Kč a 240.-Kč

5/18/2021 Zastupitelstvo obce bere na vědomí
•

Zápis kontrolního výboru ze dne 31.3.2021

•

Protokol z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek (č.4)

•

Informaci o vyhlášení nájemního záměru k umístění boxu zásilkovny (č.7)

•

Informaci o vydaném stanovisku k umístění dětského hřiště – pumptrack

•

Žádost p. Markové Růženy, Životice u N. Jičína 17 o koupi RD č.p. 214

•

Informaci o převzetí agendy vodovodu

•

Informace :

O podané žádosti o dotaci z MSK na vypracování PD

rekonstrukce hřiště, přípravě nájemní smlouvy s žadatelem o sociální bydlení ,
provedení hydrogeologického průzkumu bezejmenného potoka v lokalitě nad
hřištěm
•

a úpravě nájemních smluv uživatelům povodňových domů

•

Písemné poděkování Dětského domova N. Jičín za poskytnutý příspěvek

6/18/2021 Zastupitelstvo obce pověřuje starostu k:

•

Uzavření smluv, dodatku a dalších ujednání uvedených v bodě 4/18/2021

•

Zveřejnění usnesení na úředních deskách obce

•

Uzavření smlouvy o dílo na opravu kanalizace dešťové s fy Roman Přadka,
Císařská 68, 741 01 Nový Jičín

•

K zveřejnění nájemního záměru na pronájem unimobuňky
Usnesení ZO č.18 ze dne 31.3.2021 bylo přijato 9 hlasy přítomných členů
Zastupitelstva obce Životice u Nového Jičína
Pavel Hasalík
starosta

Ing. Martin Hromádka
místostarosta

Vítání občánků 2021
Netradičně a v netradičním termínu byly slavnostně přijaty do svazku obce dne
29.5.2021 děti narozené v předchozím roce. Celkem bylo pozváno 8 rodičů s jejich
dětmi. Tentokrát to bylo 5 holčiček a 3 chlapečci.
Každá rodina předstoupila před pana starostu, místostarostu a členy kulturního výboru
samostatně. Vlastní vítání občánků bylo bez doprovodného programu, ale v uvolněné
atmosféře. Rodiče s dětmi přistoupili k převzetí darů od obce. V letošním roce každé dítě
dostalo přívěsek na řetízek s počátečním písmenkem svého jména, maminky dostaly
květinu – růži a celá rodina dostala finanční dar ve výši 5 000,-Kč. Děti ze školy
připravily malý dáreček z papíru. Jako vzpomínka na vítání bude sloužit pamětní list a
videozáznam zpracovaný studiem Sněženka. Rodiče se podepsali do pamětní knihy pro
vítání občánků.
Jsme rádi, že jsme mohli v této nelehké době přivítat narozené děti v roce 2020. Pro
porovnání v předchozím roce bylo deset dětí.
Martin Hromádka

Den dětí 2021
Den dětí v letošním roce proběhl na hřišti za krásného teplého počasí v neděli 6.6.2021.
Dlouho bylo nejasné, zda vůbec bude možné pořádat hromadnou akci, ale opatření se
uvolnily a Den dětí byl i v roce 2021, i když trochu jiný, než v předchozích letech. Po
příchodu na hřiště dostalo každé dítě svou vlastní kartičku, se kterou obešlo celé hřiště.
Po obvodu u oplocení bylo vyvěšeno celkem 11 pohádkových otázek a stejný počet
pohybových úkolů. Na každém zastavení po vyřešení otázky si děti zapsaly jedno
písmenko do tajenky. Posledním pohybovým úkolem bylo zatleskání ve výskoku a děti
si určitě zasloužily potlesk za splnění všech úkolů.
Na závěr děti ukázaly tajenku členům kulturního výboru a dostaly sladkou odměnu a
občerstvení. Věříme, že se dětem úkoly líbily a na hřišti strávily příjemné odpoledne.
Děkujeme personálu z Hospody u Černochů za zajištění pití všeho druhu a drobných
pamlsků pro děti.
Martin Hromádka

Nejstatnější strom
Vážení občané,
na jaře byla vyhlášena soutěž o nejstatnější strom v katastru naší obce. Do soutěže se
přihlásili tři účastníci, kteří zaslali potřebné údaje ke stromu, který považovali za největší
ve svém okolí.
Zde jsou uvedeny parametry soutěžních stromů:
Dub s obvodem kmene 408 cm
Buk s obvodem kmene 367 cm
Dub s obvodem kmene 275 cm
Zda se jedná o největší strom nemůžeme s určitostí říct, protože do soutěže byly
přihlášeny jen 3 stromy. Někde možná roste ještě větší strom, který unikl pozornosti.

Uvidíme, zda v budoucnu se podaří najít ještě větší strom, ale i tak strom s obvodem
kmene přes 4 metry dosahuje mimořádných rozměrů. Do soutěže nebyl zaslán žádný
javor, jasan ani lípa, které svou dynamikou růstu mohou být také mohutné a statné.
Všichni soutěžící obdrželi poukázku na nákup v obchodě UNI HOBY.
Děkujeme za účast v soutěži.

Martin Hromádka

Dub s obvodem kmene 408 cm

Dub s obvodem kmene 275 cm

Buk s obvodem kmene 367 cm

Nejefektivnější využití
sluneční energie
Náklady na energie jsou významnou položkou našich domácích rozpočtů, největší
položkou jsou náklady na vytápění tvořící průměrně okolo 60 %. Tyto náklady se nám
daří snižovat díky zateplování domů, výměně oken apod. Druhou největší položkou je
ohřev vody, který tvoří zhruba 25 % výdajů. Často však zůstává z pohledu možných
úspor stranou, přitom existuje ověřené, vysoce efektivní a cenově dostupné řešení.

Fotovoltaický ohřev vody SOLAR KERBEROS Vám umožní ohřívat vodu od jara
do podzimu prakticky zadarmo, stačí k ohřevu chytře využít sluneční energii.
Jedná se o patentované řešení vyvinuté firmou UNITES Systems, a.s. ve Valašském
Meziříčí, která ho dodává do desítek zemí po celém světě.
Montáž je snadná, stačí od fotovoltaických panelů na střeše přivést k bojleru dva tenké
kabely. To vyžaduje minimální zásahy do vašeho domu a celá montáž se zvládne za
jeden den. Princip fungování je takový, že se, zjednodušeně řečeno, sluneční energie
přemění na elektřinu, kterou je napájeno topné těleso bojleru - třeba toho, který už
doma máte. Výhodou také je, že není potřeba uzavírat jakékoliv smlouvy s
distributorem.
Celý systém Vás včetně solárních panelů a odborné montáže vyjde po odečtení dotace

na cca 60.000,- Kč, což se Vám při běžném užívání vrátí na úsporách elektřiny asi za 6
let. Jde o nejrychleji návratnou investici do fotovoltaického systému na trhu, s
bezúdržbovým provozem a dlouhou životností. Navíc při jeho realizaci můžete čerpat
dotaci 35.000,- Kč z programu Nová zelená úsporám. Více informací najdete na
www.solar-kerberos.cz nebo na tel. 606 796 406.

Na kolečkových
bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a studenými, což
přináší možnost častěji využívat rekreační a sportovní aktivity prováděné venku. Mezi
tyto patří velmi populární kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme
povinnosti bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na nich.

Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů
ve znění pozdějších předpisů chodci. To znamená, že musí dodržovat všechny
povinnosti dané tímto zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních
komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v § 53 zákona
361/2000 Sb.
Mezi povinnosti bruslaře patří:
•

•

•

•

•

Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na kolečkových bruslích
ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost platí také pro lyžaře nebo osoby pohybující
se na obdobném sportovním vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a kličkovat
mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují děti, senioři, lidé s kočárky nebo
se psy a při rychlé jízdě nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu
směru pohybu těchto osob a může dojít ke střetu.
Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak se bruslař musí
pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při jejím levém okraji (stejně jako
chodec čelem proti jedoucím vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky
mohou jet vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu, snížené
viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit pouze jednotlivě za sebou.
Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním
neohrozil život, zdraví nebo majetek jiných osob ani svůj vlastní.
Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na které je oddělen pruh
pro chodce a pro cyklisty, je bruslař povinen používat pouze pruh vyznačený pro
chodce. Zde se jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku
pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu
na jízdním kole.

Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
•
•
•
•
•
•
•
•

Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti. Nepřeceňujte své schopnosti,
neriskujte. Respektujte technické možnosti bruslí.
Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu, vždy však používejte
ochrannou přilbu, sportovní rukavice, chrániče na zápěstí, lokty a kolena.
Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za jízdní kolo, neveďte
na vodítku zvíře.
Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze sluchátek na uších či
manipulace s mobilním telefonem za jízdy.
Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná dráha kolečkových
bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou jízdního kola dvojnásobná.
Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na ně zejména při
snížené viditelnosti.

Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál zpracováno
hravou formou téma, jak se bezpečně chovat na silnici.
https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_silnicich_MDV_cas
opis_06_042020_screen_KM_prona.pdf

Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a konfliktů s dalšími
účastníky silničního provozu a zvyšuje se pravděpodobnost, že se z výletu či krátké
projížďky vrátíte ve zdraví domů.

Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence

17.května 2021

30 let ASOMPO
V říjnu to bude 30 let od vzniku sdružení 56 obcí a měst pro nakládání s odpady pod
názvem SOMPO, od roku 2001 společnosti ASOMPO, a.s.
Na začátku skvělý nápad, následně tvrdá práce na nelehkém projektu stavby skládky
včetně dalších zařízení. Počátky se datují k roku 1991, kdy se za pomocí vkladů obcí a
měst ve výši 200 Kč na obyvatele, dotací a půjček zainvestovalo v I. etapě cca 70 mil.
korun.
Skládka byla v dané době čtvrtou zabezpečenou skládkou v České republice pro téměř
veškeré odpady vyjma odpadů nebezpečných. Těleso skládky bylo následně v roce
2007 rozšířeno o II. etapu s investicí cca 36 mil. Kč. Díky této změně je do skládky o
velikosti téměř 14 hektarů možno uložit neuvěřitelných 1 941 000 t odpadů (k 31.12.
2020 uloženo 1 762 000 t) a životnost zařízení se tím významně prodloužila až do roku
2024. Dalším krokem je zadání projektové dokumentace potřebné pro výstavbu III.
etapy, což by umožnilo uložit do nové části dalších 600 000 – 700 000 t odpadů.
Zajímavým číslem je i množství skládkových vod, které byly odvezeny za dobu
provozu skládky na čistírnu odpadních vod, tj. 630 000 m3. Prosperující společnost
ušla za třicet let velký kus cesty. Samotné skládkování a následná rekultivace postupně
přerostly v další aktivity. V roce 2004 byl zahájen provoz první kogenerační jednotky
pro využití skládkového plynu. Následně v roce 2007 byly v provozu již dvě jednotky.
Celkem se za dobu provozu vyrobilo 27 497 MWh energie. Svoz biologicky
rozložitelného odpadu v obcích a městech byl zahájen v roce 2006 a v následujících
letech postupně rozšiřován na současných 960 kusů nádob o velikosti 770 l. V roce
2008 bylo započato s výstavbou sušáren dřeva, skladu a přístřešku řeziva s investicí ve
výši 3,5 mil. Kč. Třemi objekty sušáren prošlo do loňského roku celkem 1 700 m3
dřeva (zejména dubů a jasanů). V roce 2013 byla v areálu vybudována kompostárna
s investicí ve výši téměř 8 mil. Kč. Za dobu svozu biologicky rozložitelného odpadu a
provozu kompostárny se vyrobilo celkem 48 500 t kompostu.

Výčet činností společnosti je velmi bohatý a pestrý, přesto není konečný, neboť se
skládkou úzce souvisí i ekologická výchova (např. Den Země, Ekologický chodníček,
exkurze v zařízení, distribuce 28 tis. tašek na tříděný odpad).
Uvedené informace jsou promítnutím třiceti let skvělého fungování prosperující
společnosti, což je zásluhou všech, kteří se na jejím rozvoji podíleli. Proto mi dovolte,
abych na závěr poděkovala zejména bývalému řediteli, panu Přemyslu Hajníkovi, a dále
předsedovi a členům představenstva a dozorčí rady, kolektivu pracovníků, zkrátka těm,
kteří do firmy vložili nepřeberné množství své energie a nápadů, které se postupně
realizovaly.
Marta Kiššová

INFORMACE
Pavel Hasalík
Ing. Martin Hromádka
Pavel Bradáč
Martina Černá
Jana Holubová

602 532 932
724 710 648
725 931 494
720 131 025
720 130 995

starosta@zivoticeunj.cz
mistostarosta@zivoticeunj.cz
spravaobce@zivoticeunj.cz
obec@zivoticeunj.cz
ekonom@zivoticeunj.cz

V období od 7.7. do 16.7.2021 a od 2.8. do 13.8.2021 bude pokladna a podatelna
obecního úřadu uzavřena. Děkujeme za pochopení.
Prosím občany odebírající pitnou vodu
z veřejného vodovodu o nahlášení stavu
vodoměru k 30.6.2021.
Telefonicky, SMS (720131025) nebo
emailem (obec@zivoticeunj.cz).
Z důvodu čerpání dovolené, bude
vyúčtování provedeno až koncem července.
Děkujeme za pochopení.
Buďte součástí moderní komunikace v obci a dostávejte do aplikace
pozvánky na kulturní dění u nás v obci A nejen to.
Co vám přinese registrace do Mobilního ozhlasu?
Novinky z úřadu přímo do telefonu
Upozornění na krizové situace
výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, atd.
Pozvánky na sportovní a kulturní akce
Účast ve veřejných anketách

Z důvodu čerpání dovolené, bude prodejna
potravin od 3.7. do 11.7. 2021 uzavřena

Koupím dům nebo stavební pozemek
v Životicích a okolí. Nejsem realitní
kancelář.
Děkuji za nabídky.
tel. 607275418

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, email:
obec@zivoticeunj.cz Neprošlo jazykovou
úpravou. Za tiskové chyby neručíme.

