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ZPRAVODAJ OBCE
Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané.
Přede dvěma lety jsme s příchodem jara řešili corona virovou situaci .
Patrně velká většina z nás předpokládala, že nic horšího se už nemůže
přihodit. Bohužel stalo se. Došlo k válečnému konfliktu na blízké
Ukrajině .Konfliktu , který zasáhnul i naši zemi a naše občany.
Osobně jsem velice rád, že obec i drtivá většina občanů podpořila ty,
kteří za vzniklou situací nemohou. Zajištěním ubytování na místní
faře jsme poskytnuli prostory a vytvořili podmínky pro umístění
patnácti dětí a deseti maminek z Ukrajiny. O všechny je v rámci
možnosti obce postaráno, za což děkuji Všem, kteří se o ubytované
starají. Rovněž děkuji spoluobčanům, kteří přispěli finančními
prostředky do sbírky. Za vybrané prostředky jsou nakupovány
potraviny pro ubytované.
Přejme si, aby tato situace co nejdříve skončila a rodiny s dětmi se
mohly vrátit zpět do svých domovů, mezi své blízké a přátele.
Důležité je překonat toto období ve zdraví, klidu a naději, že se vše
v dobré obrátí.

Vážení spoluobčané.
Dovolte mi, abych Vám i v této složité době
popřál klidné a prosluněné svátky velikonoční

Pavel Hasalík
starosta

Vítání občánků
V roce 2021 se narodily v obci 4 holčičky a všechny byly vedením
obce slavnostně přijaty do svazku obce. Letošní vítání občánků bylo
již bez pandemických opatření a v tradičním předjarním termínu.
Rodiče s dětmi, v doprovodu i s rodinnými příslušníky se sešli na
desátou hodinu 5.3.2022. Paní ceremoniářka představila rodičům pana
starostu s místostarostou a následně byli vedení obce představeni
jednotliví rodiče s dětmi. Následoval program dětí z mateřské školy,
možná symbolicky, 4 holčičky zazpívaly a zarecitovaly říkanky o
dětech. Po proslovu pana starosty následně rodiče převzali věcné a
peněžní dary od Obce Životice u Nového Jičína a od dětí ze školy.
Nechyběla růžička pro maminky, knížka a zlatý přívěsek na památku,
pamětní list a finanční hotovost. Připravená byla k podpisu také
pamětní kniha, která je vedená od roku 2004, kdy byla zahájena tato
tradice.
Milí rodiče, přijměte naše srdečné gratulace k narození miminka
a přejeme vám všem hlavně pevné zdraví.

Ať je Vaše holčička,
krásná jako růžička,
ať Vám štěstím jenom kvete,
láskou na ní nešetřete.
Už se to rozkřiklo, už se slaví,
dej Pán Bůh děťátku štěstí, zdraví.
Dej, ať se miminku pěkně spinká,
opatruj maminku i tatínka!

Masopustní tombola a koblihy
Vážení spoluobčané,
Dovolte, abych Vám přiblížila první kulturní akci v roce 2022.
Začátkem roku jsme měli svázané ruce kvůli Covidovému opatření.
Koncem ledna konečně začalo svítat na lepší časy a vláda začala
pomalu rozvolňovat.
Stále jsme zvažovali co udělat a připravit pro občany. Dali jsme hlavy
dohromady a vznikl nápad Masopustní koblížky. Na plese jsou
žádané a přece je chtějí i občané, kteří na ples nechodí. Tak termín
byl jasný 26. února.
Čím ještě oživit prodej a zpestřit místním občanům sobotní pozdní
odpoledne?
Malá ruličková tombola potěší přeci každého. Hodina sedmnáctá by
mohla vyhovovat všem věkovým generacím.
Členové týmu, kterým patří poděkování za přípravu
a organizaci.
Dozor: místostarosta Martin Hromádka
Míchačka: Monika Hajná
Vyhazovač: starosta Pavel Hasalík
Plničky, Baličky, Smažičky,
Iveta Macháčová
Jarka Koutná
Milena Hromádková
Renata Lefler
Iva Hajná
Přichystáno k prodeji bylo
80 balíčků s koblihami
200ks koláčků
100ks klobásníků
Tombola 70 cen
Kulturní klub děkuje občanům, kteří přišli,
zpříjemnili si sobotní odpoledne a snad si i doma
pochutnali.
Za kulturní klub Monika Hajná

TJ Životice u NJ
pořádá ve dnech 17.6.-20.6.2022 cyklozájezd do Hluboké
ubytování je zajištěno
ve Sporthotelu Barborka
v Hluboké nad Vltavou

Program zájezdu:
-

Pátek 17.6. Sraz účastníků v 06.30 hodin v Životicích u N.J. na parkovišti
pod fotbalovým hřištěm naproti domu č.p. 33. Po příjezdu k hotelu volný
program, ubytování po 17-té hodině.

-

Sobota – neděle – volný program

-

Pondělí 20.6. odjezd od hotelu v 10,00 hodin, cestou zastávka na oběd
(Třebíč nebo Jihlava). Předpokládaný návrat v 17 hodin

Cena: členové TJ 2.700,-Kč, členové TJ do 18-ti let 2.000,-Kč
nečlenové + 700,-Kč na dopravu
V ceně je zahrnuta doprava,
ubytování v hotelových 2-4 lůžkových pokojích, snídaně.

Cena nezahrnuje nakládku a vykládku jízdních kol.
Možnost přikoupení večeří 200,-Kč/den.
Přihlásit se můžete u paní Alice Kozelkové
v Hospodě u Černochů. Přihlášení = zaplacení zájezdu

Plán činnosti TJ Životice u NJ
na rok 2022
5.2. Lyžařský zájezd Dolní Morava
25.2. Přednáška „ Divočinou kanadského severu“
12.3. Bruslení
15.3. Valná hromada
22.4. Čištění toku Jičínky
7.5. Turistika Lysá hora
Květen zájezd Energylandia (Polsko)
3.6. Štafetový maraton
5.6. Otevírání studánek + škračenka na myslivecké chatě
17.6. – 20.6. Cyklozájezd Hluboká (Sporthotel Barborka)
25.6. Disko-pouťová zábava
24.9. Cyklozájezd Baťův kanál
22.10. Zájezd vinný sklípek (Velehrad)
30.10. Heloween párty pro děti
12. 11. – 14.11. Termály Maďarsko
celoročně – cvičení (tabata, pro děti, cvičení senioři)

voz objemového
a nebezpečného odpadu

pozor ujeme občany, že ve dnech
od 22.4. do 25.4. 2022 budou v obci
přistaveny kontejnery na objemový
a nebezpečný odpad.
Kontejnery budou umístěny na místech
obvyklých.

Důrazně upozor ujeme občany,
že do velkoobjemových kontejnerů nepatří
stavební suť, okna, plechovky
od barev, železo, pneumatiky, elektronika
Kontejner na nebezpečný odpad
bude umístěn za bývalou prodejnou
J DNOT .
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 31.3.2022. SMS (720131025) nebo
emailem (obec@zivoticeunj.cz).

Koupaliště v Mořkově příjme na sezonu 2022
brigádníky na následující pozice
- číšníky, servírky ( praxe podmínkou)
- obsluha do výdejového okýnka (věk nad 15 let)
-pekaře pizzy
Informace, platové podmínky a další dotazy na tel. 732252953
nebo email: koupaliste.morkov@seznam.cz
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 Rozhlasu?
•
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

POTRAVIN Životice u NJ
Otevírací doba od 5.4. 2022
ÚT až PÁ 8 30 - 12:00
SO: 8:00 - 10:30

PO a N

zavřeno

Investice na letošní rok 2022
Vážení spoluobčané, v letošním roce připravujeme provedení oprav
místních komunikací, I. etapu oprav chodníkového tělesa a
rekonstrukci budovy č.p. 2

•
•

•

Opravena bude místní komunikace naproti farní budově ( od
mostu k č.p. 70), dále komunikace naproti č.p.2 (ulička k č.p.42)
a parkoviště u hřiště
Opravy chodníků budou probíhat v dolní části obce od č.p. 160
zhruba po č.p.6 . Opravy dalších úseků se projekčně připravují.
Při těchto opravách počítáme rovněž s výměnou čekáren. Kvůli
zajištění bezpečného pohybu osob na komunikaci a
chodníkovém tělese byla zadána ke zpracování dopravně
bezpečnostní studie. Dodavatelé těchto zakázek byli vybráni ve
výběrových řízení a jsou již s nimi uzavřeny smlouvy o dílo.
Práce budou zahájeny na přelomu dubna a května .
Zhruba od června budou zahájeny přípravy rekonstrukce budovy
č.p.2 , kde je plánováno umístění nového obecního úřadu.
Stavba bude zahájena s ohledem na začínající prázdniny , kde se
předpokládá co nejmenší pohyb osob v okolí stavby. Okolí
stavby bude zabezpečeno a budou zde platit omezení jak
pohybu, tak i v parkování.

Toto jsou nosné investice schválené v rozpočtu pro letošní rok a
připravené k realizaci. (Rekonstrukce č.p. 2 bude ukončena v roce
2023) Rovněž dopracováváme projekčně umístění pumptrackové
dráhy po demolici budovy č.p. 110 a plochy pro umístění minigolfu.

Vážení spoluobčané,
tímto se na Vás obracím o respektování
uvedených staveb, dodržování pokynů
zhotovitelů a vstřícnost.
Za Vaši spolupráci Vám děkuji.
Pavel Hasalík
starosta obce
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