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ZPRAVODAJ OBCE
Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané,
doba prázdnin a dovolených je tady. Ještě v loňském roce okolo nás
v tuto dobu řádil koronavirus, který je doufejme minulostí. Válečný
konflikt na Ukrajině je bohužel reálnou přítomností, kterou všichni
vnímáme a různými formami se snažíme vyjádřit podporu nevinným
lidem Ukrajiny. To co se v současnosti děje na mezinárodní úrovni při
řešení konfliktu bude mít dozajista vliv i na dění v našem státě, městech
či obcích. Věřme, že se tento stav co nejdříve uklidní a vrátí do
normálu, aby lidé, kteří museli opustit svou zemi se do ní mohli
bezpečně vrátit.
Z přicházejícím létem Vám všem přeji, příjemné strávení dovolené a
dětem hodně sluníčka, ale také hlavně odpočinutí od běžných starostí a
pracovních povinností.
Ještě jednou hezké prázdniny a pohodové dovolené Vám přeje
Pavel Hasalík, starosta

Den matek 2022
Kulturní výbor obce ve spolupráci se Základní a mateřskou školou
připravil program pro maminky. V zcela zaplněném kulturním domě
proběhla oslava Dne matek.
Děti poctivě několik týdnů nacvičovaly vystoupení pro maminky,
babičky a ženy. Musely se naučit hodně textů a choreografii.
Nacvičovali ve škole, doma a v květnu také pravidelně chodily do
kulturního domu k finálnímu nácviku vystoupení. To, co nejde úplně
nacvičit je tréma, byla patrná, ale nikomu to nevadilo. Každá část
vystoupení sklidila ovace maminek a všech přítomných. Děti z mateřské
školy většinou vystupovaly společně, zpívaly, tančily a recitovaly. Děti
ze školy vystupovaly i ve dvojicích a ve skupinkách. Za doprovodu
hudby s radostí zpívaly a tančily. Objevilo se i moderní pojetí tance.
Velké poděkování patří učitelskému sboru za přípravu představení a
kulturnímu výboru za zajištění zázemí celé akce. Maminky dostaly
dárečky od vystupujících dětí, které připravily ve škole nebo ve školce.
Každá maminka si odnesla domů květinu a balíček kávy od obce.
Zajištěné bylo občerstvení ke kávě.
Martin Hromádka

Výlet MŠ na Liščí mlýn
Ve středu 1.6.2022 jsme se vydali se školičkou na výlet. Cílem byl Liščí
mlýn v Bystré. Po osmé hodině ráno, s batůžkama na zádech, jsme čekali
na autobus, který nás dopravil do Frenštátu pod Radhoštěm k vlakovému
nádraží. Zbytek cesty jsme museli zvládnout pěšky.
Po svačince od maminek nás přivítala indiánka Terka, která vedla celý
animační program. Vyrobila společně s dětmi, a za naší pomoci, čelenky
s indiánskými jmény. Absolvovali jsme vzdělávací kolečko spojené se
životem indiánů, včetně posezení v teepee a zkoumání různých zvířecích
kožešin. Mezi tím přijela slečna s koníkem Juráškem a všechny nás
povozila. A to už byl čas obědu. Na oběd jsme měli výtečný slepičí vývar
a kuřízek s bramborem. Porce byly tak velké, že jsme měli problém je
sníst. Aby nám vytrávilo, navštívili jsme obchůdek se suvenýry, kde si
děti mohly vybrat něco na památku. V tom přišla indiánka Terka
s indiánem Filipem a čekala nás střelba z luku. Kdo odstřílel, mohl zkusit
místní prolézačky. Za skvělé zvládnutí celého animačního programu
dostaly děti od indiánky Terky a indiána Filipa medaile a pomalu přišel
čas návratu, sbalit batůžky a vyrazit na cestu domů.

Dětský den
První červnový víkend byl ve znamení mnoha akcí pro
občany. V pátek byl Životický marathón s opékáním
špekáčků, v neděli čištění ŽIVOTICKÝCH studánek,
tradiční smaženice na myslivecké chatě a dětský den.

Dětským dnem byl zakončen nedělní program v prostorách
hřiště. Začátek akce byl od 16. hodiny, kdy na hřiště
postupně přicházely rodiny s dětmi. Hned u brány na hřiště
byl k dispozici skákací hrad pro děti. Velký zájem dětí byl o
kreslení na obličej a dětské tetování, kde děti musely
dokonce chvíli počkat v řadě, ale výsledek stál za to. Celé
odpoledne doprovázela dětská diskotéka a soutěže za
drobné sladkosti.
Všichni přítomní si mohli zakoupit ze stánku drobné
předměty, jako různé přívěsky, řetízky, magnetky apod. O
občerstvení se postarala Hospoda u Černochů.
Jelikož jsou v červnu již dlouhé dny a na dětský den bylo
počasí přívětivé, tak ještě za slunečního svitu akce skončila
a všichni se rozešli domů. Účast občanů byla vysoká, byť
z počátku se zdál opak.

Děti tradičně dostaly párek v rohlíku a balíček sladkostí.
Balíčků byl zakoupen dostatek, ale přesto se mohlo stát, že
některé dítě odešlo bez balíčku, což pořadatele samozřejmě
mrzí, a za to se omlouváme. Hlavním dárkem byl ale
program, který se nedá koupit v obchodě, na rozdíl od
sladkostí, kterých jsou plné obchody.
Martin Hromádka

Pasování předškoláků
Ve čtvrtek 16.6.2022 proběhlo na školní zahradě pasování předškoláků
na školáky i s účasti rodičů. Pasovaly se celkem 4 děti, Laduška Daňhel,
Adélka Sedláčková, Mireček Hromádka a Davídek Toman. Děti dostaly
na upomínku krásnou knížku „Prázdniny s kouzelnou aktovkou“, korunu
a šerpu předškolák 2022. Přejeme jim hodně štěstí ve škole.
Paní učitelky MŠ

První svaté přijímání
Mše svatá v neděli 12. června v kostele sv. Jana Křtitele byla
slavnostní, jelikož k 1. svatému přijímání přistoupily děti z naší
farnosti. Byli to dva kluci a jedno děvče. Děti se celý rok připravovaly
v náboženství a po svátosti smíření mohly přistoupit ke svému prvnímu
svatému přijímání. Mše svatá byla zahájena průvodem. Děti měly
svíce, slavnostní oblečení a musely se aktivně účastnit mše svaté
čtením, obnovou křestního slibu a čtenou modlitbu. Kostel měl krásnou
květinovou výzdobu. Na závěr proběhlo focení pro uchování památky
na tento velký den celé farnosti.

Pouť
V sobotu večer uspořádalo TJ Životice u Nového Jičína předpouťové
disco, které bylo určeno zejména pro mladší generaci. K poslechu
zahrál DJ Laďa.
V neděli dopoledne v kostele sv. Jana Křtitele byla sloužena
slavnostní mše svatá. Mše byla v tradičním čase, tedy v 9,30 hod.
Odpoledne na místním hřišti byl připraven program kulturním
výborem. K poslechu hrála skupina MY DVA TRIO. K dispozici byly
skákací hrady, které tradičně byly hojně navštěvované. Velký zájem
byl o virtuální realitu. K dispozici byla iluze o potápění v hlubinách
moře, nebo jízda na horské dráze. Virtuální realitu využili i rodiče.
Děti mohly využít i malování na obličej. O nezbytný pitný režim se
postarala Hospoda u Černochů.
Obecně se dá říct, že občané zvolili jiný způsob oslavy poutě, jelikož
účast byla pod očekáváním. Zřejmě nebyl program dostatečně
atraktivní. Velká pouť s kolotoči je zřejmě již minulostí, v dnešní
době není možné najít žádnou spolupráci, a to dokonce i za
podmínek, které dokáže obec nabídnout ve prospěch provozovatele
atrakcí.
Martin Hromádka

Lašská výstava
Pro milovníky koní v hřebčíně HF Životice u Nového Jičína proběhl
5. ročník Lašské výstavy pony a to v sobotu 25.5.2022. Vyhlášeno
bylo několik kategorií, celkem se výstavy zúčastnilo 44 pony.
Většinu koní doprovázely děti, které si postupně k chovu koní budují
svůj vztah. Porada rozhodla o udělení cen nejlepším chovatelům.
Ceny předával mj. místostarosta obce Životice u Nového Jičína,
zástupce České pošty, majitel hřebčína HF. Mezi chovateli koní má
výstava svůj ohlas. Děti mohly využít svezení na ponících,
připravené bylo bohaté občerstvení a zábavný program.

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
kancelář ředitele krajského ředitelství
oddělení prevence
Žáci Základní a mateřské školy strávili dopoledne s Policií ČR
Blíží se období letních prázdnin, tedy čas dovolených, dětských táborů a
cestování. V tomto období bychom měli dbát zvýšené opatrnosti týkající
se bezpečnosti našich dětí a děti také o bezpečném chování poučit.
Za tímto účelem jsem přijala pozvání a navštívila v úterý 14. června 2022
děti v Základní a mateřské škole v Životicích u Nového Jičína. S necelou
třicítkou žáků základní školy jsem si povídala o možných rizikových
situacích, do kterých se mohou při pobytu venku nebo doma dostat, také o
tom, jak se možného nebezpečí vyvarovat a umět mu předcházet.
Zopakovali jsme si společně telefonická čísla linek tísňového volání a
jakým způsobem probíhá telefonická komunikace na těchto linkách. Dále
jak dbát na vlastní bezpečí při kontaktu s cizími osobami, se zvířaty především psy, co dělat při nálezu nebezpečných předmětů jako je munice
či injekční stříkačky. Dalším tématem byla pravidla silničního provozu,
proč je důležité mít při jízdě na kole nebo koloběžce na hlavě dobře
připevněnou cyklistickou přilbu, jak správně přecházet silnici, co je
povinnou výbavou jízdního kola apod.
Děti byly velmi zvídavé a kladly mi spoustu všetečných otázek a
sdělovaly vlastní zkušenosti.
Na závěr na ně čekala prohlídka policejní techniky, kdy před školu
dorazili policisté z Dopravního inspektorátu Nový Jičín a děti měly
možnost prohlédnout si a osahat služební motocykl, vozidlo v civilním
provedení s radarem a vozidlo, které policisté využívají při řešení
dopravních nehod. K této prohlídce se připojily i děti z mateřské školy.
Dle úsměvů a rozzářených obličejů dětí si myslím, že byly s programem
spokojeny a náležitě se jej užily.
por. Bc. Marika Jeličová, komisař oddělení prevence
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Prosím občany odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu o
nahlášení stavu vodoměru k 30.6.2022. SMS (720131025) nebo
emailem (obec@zivoticeunj.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

DEN OBCE ŽIVOTICE
U NOVÉHO JIČÍNA
dne: 20.8.2022 na místním hřišti TJ, Životice u NJ
15:00 ZAHÁJENÍ
Atrakce pro děti:
skákací hrady, malování na obličej, kolo štěstí
15:30-16:30 RADEGAST (cimbálovka)
16:30 ukázka hasičské techniky
17:30-18:30 PAVEL ČADEK (violoncellista, písničkář)
19:30-20:30 MARIAN333 (rocková kapela)
21:30-22:30 PAVEL CALLTA
VOLNÁ ZÁBAVA - DJ moderátor radia Evropa 2
Občerstvení a pití zajištěno
koláče
zvěřinový guláš
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Kulturní výbor srdečně zve na letní kino 5.8.2022

Vážení spoluobčané, vlastníci nemovitostí
Vyzýváme Ty, kteří mají zřízenou kanalizační přípojku ke své
nemovitosti, vypouštějí odpadní vody do kanalizace a doposud
nemají uzavřenou smlouvu o připojení na kanalizaci a neplatí
stočné, aby tento stav nahlásili na obecní úřad p. Martině
Černé v termínu do 30.7.2022.
Provozovateli kanalizace spol. SmVaK bude předán soupis
nemovitostí, u kterých je předpoklad neoprávněného
vypouštění odpadních vod. Pracovníky spol. SmVaK budou
prováděny kontroly přípojek. V případě zjištění vypouštění
odpadních vod bez řádně uzavřené smlouvy bude postupováno
dle § 34 zák. – tomu kdo neoprávněně vypouští odpadní vody
do kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních
vod nebo rozporu s ní nebo podmínkami stanovenými
kanalizačním řádem, lze uložit dle zák. pokutu.
Pavel Hasalík
starosta

Prázdninová pravidla pro vaše děti, která by měly dodržovat
Prázdniny jsou za dveřmi, a tak není od věci připomenout svým
dítkům, že i když je čekají 2 měsíce bez školní docházky, nejsou před
nimi jen týdny naprosté volnosti bez jakýchkoli pravidel.
Škola skončila, učení ne
Nemusíte nutit děti, aby trávily prázdniny nad učebnicemi. Ale občas se
vyplatí přesvědčit se, že nezapomněly číst nebo psát. A tak občas nějaké to
učení do prázdnin propašujte.
Hodina na tabletu (počítači apod.), hodina venku
Zatímco my jsme jako děti ráno vyběhli ven a až do večera o nás rodiče
nevěděli, naši potomci si prázdniny představují nejspíš jako příležitost
prosedět den u her na počítači či tabletu. A tak jim dejte podmínku – že stejný
čas, jaký stráví hraním, stráví s vámi nebo kamarády na čerstvém vzduchu
Knížky jsou zábava

Tedy ne že byste museli nutit dítě, které ke knihám chová bytostný odpor, číst,
ale zkuste jim ukázat, že knihy jsou vlastně skvělí kámoši. Když ne ty se
spoustou písmenek, tak ty s obrázky určitě. Navíc dnes existuje i spousta
interaktivních knih, které si vaše dítě zamiluje.
Jsi doma, já ne – můžeš pomáhat
Tohle je spíš pro větší děti, které nemají na prázdniny žádný konkrétní
program a jsou doma. Nebojte se je zapojit do některých domácích
prací. Možná nebudou nadšené, ale není od věci jim připomenout, že
mají i nějaké povinnosti.
Žádné ponocování
Jistě, když není škola, není nutné chodit spát
úplně brzy, ale také to není důvod chodit do
postele někdy po půlnoci a vstávat před
polednem. I během prázdniny je dobré udržovat
nějaký režim. Nejenže dítě úplně „nezvlčí“, ale
bude se mu pak zase lépe zvykat na vstávání do
školy.
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