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ZPRAVODAJ OBCE
Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané,
Pomalu se blíží závěr roku 2021
a proto mi dovolte,
abych Vám všem popřál jménem svým
i jménem zastupitelstva obce
úspěšný vstup do roku 2022
a poděkoval Vám za spolupráci.
Přeji Vám všem
zdraví, štěstí, osobní spokojenost,
klid a pohodu.
Věřím, že i v této nelehké době kdy
musíme respektovat
a dodržovat vydávána opatření
a nařízení si najdete svůj klid
v rodinném kruhu a mezi svými
blízkými a přáteli.
Pavel Hasalík
starosta

SARS-CoV-2
Vážení občané,
od pátku 26. listopadu 2021 platí na území České republiky nouzový stav. Zároveň
jsou platná další krizová opatření vyhlášená Vládou ČR na území celé České
republiky. Za vedení obce jsme se rozhodli do konce roku 2021 zrušit všechny
kulturní akce, které byly plánované na měsíc prosinec. Akce jako takové nejsou
zakázané, ale doporučení Ministerstva zdravotnictví a dalších odborníků jsou:
nepořádat hromadné akce, kde dochází k přímému kontaktů osob. Obec, jako
pořadatel akcí nese plnou odpovědnost za dodržování všech platných opatření, jako
např. nutná ochrana dýchacích cest, rozestupy mezi účastníky, kontrola O-P
(očkování – prodělaná nemoc), konzumace alkoholu na veřejnosti apod.
Samozřejmě část občanů je v karanténě, v izolaci nebo má i jiné respirační nemoci.
V naší obci je poměrně nízká míra očkování, cca 55%, což zvyšuje všechny rizika
spojená s onemocněním COVID-19. Všichni víme, že se virus šíří vzájemnými
kontakty. Věříme, že naše rozhodnutí bylo správné. V naší obci bylo dlouhodobě i
více než 20 občanů prokazatelně testovaných s nemocí COVID-19. Prioritou nás
všech je samozřejmě zdraví občanů, prezenční účast dětí ve školách, ochrana
starších lidí ve společnosti i v rodinách, ale také mít možnost chodit do zaměstnání a
na nákupy. Zdržení se několika akcí a dodržování základních opatření, včetně nošení
ochrany dýchacích cest je to nejjednodušší, co můžeme jako společnost udělat.
Předpokládáme, že také Obecní ples roku 2022 bude zrušen. Nelze dopředu
odhadovat opatření platná pro začátek roku 2022. V současné době není možné ples
důstojně uspořádat. Dbejme vzájemné ohleduplnosti, děkujeme za pochopení.
Martin Hromádka

Setkání seniorů
Po roční přestávce způsobené pandemií COVID-19 bylo možné v říjnu uspořádat akci
pro seniory – tradiční setkání, byť proběhlo trochu netradičně v sobotu a tentokrát bez
vystoupení dětí ze školy. Všichni víme, že právě děti se nemohou očkovat, proto jsme
za představitele obce nechtěli do jednoho prostoru soustředit děti a seniory. Také jsme
nechtěli, aby někteří senioři nemuseli volit mezi tradiční páteční bohoslužbou a
společným setkáním v kulturním domě, proto letos bylo vše domluveno a připraveno
právě v sobotu.
O úvodní vystoupení se postaral známý bavič, vypravěč a zpěvák František Uher
z Lanžhota. Během hodiny zaznělo mnoho vtipů, historek a lidových písní. Po
občerstvení následoval další program, dechová kapela Frajárečka ze Slovácka pod
vedením Antonína Koníčka. Zazněly známé písně, které zpívalo duo muže a ženy
v doprovodu 7 muzikantů a jednoho zvukaře. Jak vedení obce, tak také někteří senioři
si zatančili.
Celý večer proběhl v přátelské atmosféře. Senioři si odnesli drobné upomínkové
předměty s logem obce – svíčku a mlýnek na koření.
Poděkování za přípravu patří všem účinkujícím a kulturnímu výboru, pracovníkům
obce a také personálu z Hospody u Černochů.
Martin Hromádka

Děkujeme všem, kteří se podíleli na vánoční
výzdobě obce, zejména klubu seniorů,
pracovníkům obce a kulturnímu výboru.

Pouštění draků
Ve čtvrtek 14.10.2021 se uskutečnila společná vycházka dětí z MŠ s rodiči k
myslivecké chatě. Na této akci se velkou měrou podíleli myslivci z místního spolku.
Po výstupu k myslivecké chatě se vrhli rodiče s dětmi na skládání draků. Jakmile byl
postavený, hurá pouštět!

Mezi tím myslivci připravili pro děti teplý čaj, špekáčky, pečivo a hlavně oheň, na
kterém jsme si špekáčky mohli opékat. A byla to opravdu dobrota! Za odměnu děti
dostaly malý balíček. Děti si ještě pohrály, dospělí si popovídali a večer jsme se
chystali k odchodu. Po zpáteční cestě si děti vzaly lampiónky a svítily si na cestu.
Děkujeme myslivcům za spolupráci na akci a děkujeme rodičům, že se připojili v tak
velkém počtu.
Mateřská škola

Halloween v ZŠ a MŠ
V úterý 26.10.2021 jsme pro žáky připravili „Halloweenské dopoledne“ plné
zábavných aktivit. Zapojili jsme i výuku anglického jazyka, kde si starší žáci povídali
o Halloweenu v angličtině. Ve čtení zase hovořili o českém svátku všech svatých.
Po celé škole jsme měli připravené tematicky laděné aktivity jako například házení
kroužků na duchy, laserovou dráhu, skládání puzzle, omotávání mumie, kdo chytne
dříve pavouka, příšerkovou dráhu, hod na příšery, přenášení očí na lžíci nebo hledání
zvířátek v hrnci plném slizkých špaget. Mezi další aktivity patřilo: vymalování
masky, náramku nebo papírové loutky.
Žáci byli nadšení a velmi si dopoledne užili. Nakonec jsme si odpočinuli při
promítání pohádky „Hotel Transylvánie“, která se nám tematicky hodila k celému
projektovému dni.

V pátek 5.11.2021 připravily učitelky MŠ pro děti halloweenskou párty. Hned při
příchodu se děti převlékly do různých kostýmů, např. čarodějnice, kostlivci, ale i
třeba kostým dýně. Děti soutěžily, tancovaly a zpívaly. Jako občerstvení měly křupky
ve tvaru netopýrů a bubáků, k pití pomerančový džus. Celé dopoledne si náramně
užily.

Základní a mateřská škola

Lampionový průvod
Dne 13.11.2021 v sobotu se sešlo několik desítek dětí s rodiči před budovou Základní a
mateřské školy, aby společně v průvodu s lampiony prošli části obce. Na úvod zástupce obce
přivítal přítomné a za chladného počasí se průvod pomalu vydal na místní hřiště. Lampiony
zpočátku svítily jen slabě, protože ještě nebyla tma, ale při příchodu na hřiště již vynikly
všechny lampiony ve své kráse. Na hřišti proběhlo společné focení a děti se mohly zapojit do
soutěží, které pro ně připravili fotbalisté z FK Životice u Nového Jičína. Všechny děti pod
rouškou tmy splnily úkoly a odnesly si drobné odměny. Měly za úkol dělat slalom, kop na
branku, hod na přesnost a další fotbalové úkony. Samozřejmě přišel vhod teplý čaj pro děti a
svařáček pro dospělé, který také připravili fotbalisté. Jelikož účast byla nižší, než se
očekávalo, všichni přítomni dostali také párek v rohlíku.
Za pořadatele děkujeme za účast, kulturnímu výboru a fotbalistům za organizaci akce.
Martin Hromádka

Hospoda u ernochů
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Druh práce a její charakteristika traktorista, opravář a chovatel hospodářských zvířat
Doba a rozsah výkonu práce plný pracovní úvazek, jednosměnný provoz
Platové ohodnocení
Nabízíme

Kč

týden dovolené navíc a další zaměstnanecké benefity
Předpokládaný nástup ihned

Požadované předpoklady pro výkon práce
idičský průkaz skupiny B a T podmínkou
Pra e v zemědělství výhodou
Další předpoklady a požadavky
dobrý zdravotní stav, bez pracovního omezení, spolehlivost, samostatnost, fle ibilita, iniciativa
Přihlášku obsahující tyto náležitosti jméno a příjmení uchazeče, místo trvalého pobytu uchazeče, telefonní kontakt na uchaze
če, životopis s údaji o nejvyšším
dosaženém vzdělání, dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech a dovednostech, je možno doručit prostřednictvímmailu
e
horal morkov centrum cz nebo
zaslat poštou na adresu HORAL M O KOV a s , Životice u Nového Jičína
, 4
M ořkov
Další informace podá osobně nebo telefonicky předseda představenstva společnosti
M VDr Lubomír Kocian (tel
chazeči mohou být pozváni k ústnímu pohovoru a budou informováni prostřednictvím emailu nebo telefonicky

Oznamujeme občanům, že místní knihovna bude již do konce roku ZAV ENA
Děkujeme za pochopení
becní úřad Životice u Nového Jičína
becní úřad upozor uje občany, kteří nemají uhrazeny místní poplatky
odpad,
, pes, internet na rok 2021, aby tak učinili v
co nejkratším možném
termínu.
Platbu můžete také poukázat na bankovní účet obce.
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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 1.12.2021. Vyúčtování proběhne v měsíci lednu 2022.
SMS (720131025) nebo emailem (obec@zivoticeunj.cz).
Změna územního plánu obce Životice u NJ
Jelikož se blíží období, kdy budeme připravovat změnu územního plánu obce obracím se
na Vás s předstihem s žádostí o nahlášení Vašich požadavků, tak aby mohly být
zapracovány do připravované změny. Jedná se zejména o výstavbu nových rodinných
domů, drobných staveb vyžadujících stavební povolení, změny území k těmto účelům a
dalších aktivit. Vaše požadavky budou shromažďovány a po jejich vyhodnocení a
projednání zastupitelstvem obce budou do připravovaného dokumentu zapracovány.
Písemné požadavky doručte na podatelnu obecního úřadu do 28.2.2022.
Pavel Hasalík

Připojení nemovitostí na splaškovou kanalizaci
Ve středu dne 12.ledna 2022 bude na obecním úřadě v době od 14 do 17 hodin přítomen
pracovník, který Vám pomůže s vyplněním žádosti o připojení nemovitostí na kanalizaci
splaškovou pro ty vlastníky rodinných domů, kteří si doposud nepodali na SmVak žádost
a nesplnili tak svou povinnost.
Pavel Hasalík

Důrazně upozor ujeme občany, aby
neparkovali svá vozidla
na místních komunikacích a chodnících!!!
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