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ZPRAVODAJ OBCE
Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané,
léto je neúprosně pryč a máme tady podzim se vším všudy. Věřme, že babí léto
nás ještě neopustí a sluníčko nás ještě ponechá na venku, abychom se ještě
poohřáli a dodělali práce na zahradách a okolí rodinných domků , než spustíme
topení. Do konce roku nám scházejí tři měsíce, ve kterých nás čekají v měsíci
říjnu volby do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky o jejichž
místě a konání v obci se dočtete na poslední straně zpravodaje.
Investice pro letošní rok jsou ukončeny z výjimkou plánované výměny dlažby
před vstupem do kostela . Výměna bude provedena do konce měsíce října, tak
aby na svátek zesnulých bylo již vše v okolí hřbitova a kostela důstojně
připraveno.
V průběhu měsíce prosince bude připravován rozpočet obce na rok 2022 , který
je naopak rokem kdy v obcích se uskuteční komunální volby. Předpoklad je, že
volby do obecních samospráv proběhnou rovněž v měsíci říjnu.
Věřím, že se nám podaří do té doby realizovat všechny akce, které jsme si
v uplynulém období společně naplánovali.
Příjemné prožití barevného podzimu Vám přeje
Pavel Hasalík
starosta

Koncert
Skupina Poetika přijela zahrát do Životic u Nového Jičína.
Skupina Poetika je známá česká popová skupina, která získala v roce 2019 „Zlatou
desku“ za prodej a v roce 2017 byla nominována na Objev roku v anketě Český
slavík 2017. Některé písničky skupiny jsou ke slyšení v rádiích po celé České
republice, jako např. Každou vteřinou, Zkouším žít. Skupinu v úvodu doprovodila
moravská kapela Minami a na závěr zahrála novojičínská skupina Hobití noha.
Na koncert přišlo mnoho mladých místních i cizích občanů. Celý koncert trval asi 5
hodin do pozdních večerních hodin. Děkujeme občanům, kteří bydlí v blízkosti hřiště
za toleranci s reprodukcí hudby po 22. hodině a také všem, kteří se podíleli na
přípravě hřiště, zázemí pro účinkující a občerstvení.
Martin Hromádka

Konec prázdnin
na hřišti
Poslední víkend prázdnin byl na hřišti věnován akcím pro širokou veřejnost.
Sobotní odpoledne 28.8.2021 bylo určeno dětem. Nejprve byly k dispozici dva skákací
hrady, které potěšily nejmenší děti. Následoval program pro starší děti, ukázka dravců a
sov. Poutavou a poučnou formou představila paní MVDr. Křupalová z ČSOP
Hošťálková krahujce, káně (lesní a Harrisova), orla, včelojeda, poštolku, puštíka,
kalouse, výra, sýce a krahujce. Vysvětlila hlavní znaky a zvyky dravců a také vyprávěla
příběh, jak se jednotliví ptáci dostali do záchranné stanice. Děti měly možnost vybrané
dravce si převzít na ruku.
Po ukázce dravců byly dětem opět k dispozici skákací hrady a občerstvení pod záštitou
Hospody u Černochů. Při volné chvíli děti se zájmem a pomocí rodičů kreslily na
kamínky, tzv. putovní kamínky. Následoval program, který byl zajímavý nejen pro děti
– kouzla a čáry kouzelnice Radany. Děti si zatančily a zahrály si na kouzelníky.
Věříme, že i pro rodiče bylo představení zajímavé, např. uvolnění kouzelnice ze svírací
kazajky.
Sobotní den byl po setmění zakončen letním kinem. Za poměrně chladného počasí si
našlo mnoho desítek občanů cestu na místní hřiště ke shlédnutí filmu Bábovky.
Program splnil očekávání pořadatelů, i přes nižší účast a zamračené počasí.
Nedělní odpoledne 29.8.2021 bylo ve znamení dalšího zápasu místních fotbalistů.
Mistrovské utkání skončilo v hrací době smírně, soupeřem FK Životice u Nového
Jičína byl tým ze Skotnice. Fotbalová utkání budou ještě pokračovat na místním hřišti
až do konce měsíce října.
Martin Hromádka

Školní rok
2021/2022
Prvním dnem, kdy děti přišly do školních lavic roku 2021/2022 bylo 1. září. Také
v letošním roce byl nástup dětí do školy poznamenán pandemií COVID-19. Každé
dítě muselo být otestováno, než zasedlo do své nové třídy. Rodiče museli být ve
škole v nezbytných rouškách. Ale i přes nutná opatření vše proběhlo
bezproblémově. Samozřejmě, že největší událostí úvodu školního roku je nástup
nových prvňáčků. Letos zasedlo do lavic celkem 6 dětí do první třídy. Nejen děti,
ale i rodiče si odnesli domů mnoho nových informací.
Věříme, že se dětem bude v naší škole líbit a rychle si zvyknou na školní
povinnosti. Třeba některé zakončí studium za mnoho let promocí na vysoké škole.
Přejeme všem dětem dobré známky.
Martin Hromádka

Poděkování
Vážený pane Starosto, chtěl bych touto
cestou poděkovat občanům vaší obce.
Prostřednictvím sociálních sítí se
dozvěděli o tom že organizujeme sbírku
na akci “ 1000 piv pro Moravu” I díky
právě štědrosti vašich občanů se nám z
původního záměru, dovézt na Moravu
1000 nealko točených chlazených
nápojů podařilo nakonec v Pánově
vyčepovat, roznést, rozvést, podat
dobrovolníkům i tornádem postiženým
občanům, přímo na střechy domů, na
lešení, do okýnek nákladních aut, bagrů,
policistům, hasičům a mnohým dalším
úctyhodných 2000 ks těchto nápojů.
Štědrost dárců nám však umožnila
darovat i materiální a finanční pomoc
konkrétním rodinám a lidem. Celá akce
probíhala pod vlajkou SDH Žilina u NJ
a díky všem dárcům se nám společně
během dvou nealkomisí z nichž jedné se
mimo jiné účastnil i pan Místostarosta
Mořkova Jiří Navrátil, podařilo darovat
Jižní Moravě pomoc v hodnotě více než
75000 kč. Vyřiďte prosím občanům vaší
obce srdečně poděkování. Starosta SDH
Žilina u NJ.
Jaroslav Perútka.

Buďte součástí moderní komunikace v obci a dostávejte do aplikace
pozvánky na kulturní dění u nás v obci nejen to
o vám přinese re istrace do obilního ozhlasu
Novinky z úřadu přímo do telefonu
pozornění na krizové situace
výpadky energií, blížící se
vichřice, dopravní uzavírky, atd
Pozvánky na sportovní a kulturní akce
čast ve veřejných anketách

"Projekt obnova místní komunikace Školní" byl realizován za
přispění prostředků státního rozpočtu Č z pro ramu
inisterstva pro místní rozvoj
Projekt " bnova havarijních úseků místních komunikací" byl
realizován s podporou oravskoslezského kraje

voz objemového
a nebezpečného odpadu

pozor ujeme občany, že ve dnech
od 1 10 do 1 10 2021 budou v obci
přistaveny kontejnery na objemový
a nebezpečný odpad
Kontejnery budou umístěny na místech
obvyklých

ůrazně upozor ujeme občany,
že do velkoobjemových kontejnerů nepatří
stavební su , okna, plechovky
od barev, železo, pneumatiky, elektronika
Kontejner na nebezpečný odpad
bude umístěn za bývalou prodejnou
J N
Pneumatiky budou přebírány
jen bez vnitřního disku
Kontejnery neslouží k ukládání odpadu
z podnikatelské činnosti

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

Prosím občany odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu o nahlášení stavu
vodoměru k 30.9.2021.
Telefonicky, SMS (720131025) nebo emailem (obec@zivoticeunj.cz).
becní úřad Životice u Nového Jičína
becní úřad upozor uje občany, kteří nemají uhrazeny místní poplatky
(odpad, K , pes, internet na rok
2021, aby tak učinili v co nejkratším možném
termínu
Platbu můžete také poukázat na bankovní účet obce
ankovní spojení
Číslo učtu 2

oney bank Nový Jičín
0 00
eny místních poplatků na rok 2020
Komunální odpad 1 0,
Kabelová televize
0,
Pes 0,
nternet 1 200,

Kč osoba
Kč
Kč
Kč

Oznámení občanům:
Vedení akciové společnosti HORAL MOŘKOV a.s., Životice u Nového Jičína 103
upozorňuje občany na každoroční výdej naturálií (pšenice, oves), který proběhne v čase
od 8:00-12:00 hod. v těchto termínech:
středa ( 20 10 , 27 10 , 3 11 , 10 11 , 24 11 2021),
sobota ( 23. 10. , 6. 11. , 13. 11. 2021).
Hotovostní vyplácení pachtovného za rok 2021 bude probíhat v měsíci leden – březen
2022, a to každou středu v čase od 8:00 – 12:00 hod., příp. dle telefonické dohody na
tel.č. 556759367.

KA L VÁ
L VZ
1.10.2021 je nejdřívější termín spuštění nově or anizovaného provozu s kterým se
počítá, tj vytvoření nové pro ramové nabídky ZÁKLA NÍ a
ZŠÍŘ NÁ,
k tomuto datu 1 10 2021 si uživatelé musí po 1 hodině přeladit znovu proladit své
televizory na novou di itální nabídku V -C a to:
1 spuštěním automatického ladění
2 popřípadě spustit ladění ručně s novými parametry:
nová startovací frekvence bude 234 MHz, s modulací QAM256 a symbolovou
rychlostí 6900 Ksym/s
Helpdesk 8-20 hod.: +420 603 255 372
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