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ZPRAVODAJ OBCE
Životice u Nového Jičína
Vážení spoluobčané,
děkuji Vám všem za účast v komunálních
i senátních volbách.
Věřím, že důvěru, kterou jste vložili do
zvolených zastupitelů, získáte zpět formou
vzájemné spolupráce a budete se tak moci
spolehnout na kvalifikovaná rozhodování nového
vedení i zastupitelstva obce.
Děkuji Vám všem za spolupráci
s pozdravem
Pavel Hasalík
starosta obce

Volby
Vážení občané,
rád bych touto cestou poděkoval všem voličům, kteří se rozhodli
dát hlas straně KDU-ČSL, a to podporou celé strany, případně jen
volbou konkrétních kandidátů z volební listiny. Za vedení obce
děkujeme za podporu. Strana KDU-ČSL získala však jen dva
mandáty z devíti.
Volební výsledek ve volbách na prvních dvou místech byl velmi
těsný, rozdíl činil jen 0,29 procent, v absolutních hlasech se jednalo
o 8 hlasů v neprospěch KDU-ČSL. Takto rozhodli voliči, kterých
přišlo 337. Další strany byly také úspěšné a z každé z pěti
kandidujících stran byl zvolen alespoň jeden zastupitel/zastupitelka.
S pokorou přijímáme výsledek voleb a složení zastupitelstva. Vy
občané jste rozhodli, ať jste svůj hlas odevzdali, nebo jste třeba
k volbám ani nedošli. Volební účast byla 65,56 %, což je méně, než
před čtyřmi lety.
Další volba bude již na zvolených zastupitelích, kdo bude stát ve
vedení obce a kdo bude pracovat ve výborech obce.

Přeji všem zvoleným zastupitelům úspěch v práci po celé čtyřleté
období.
Ing. Martin Hromádka

Dětský tábor v Životicích u NJ
Letos se první týden v srpnu konal 1. příměstský tábor v Životicích u
Nového Jičína. Zázemí jsme měli na místním hřišti TJ a celkem se
sešlo 25 dětí ve věku 5 – 10 let, kteří se vzájemně znají ze školky a
školy a díky tomu mohli společně strávit čas i o prázdninách.
Začátek byl už od 7 hodin a konec byl stanovený na 16 hodinu.

V pondělí nás čekalo společné seznámení, výroba táborové vlajky a
odpolední pohádková stezka, kdy děti ve skupinkách řešily tajenku a plnily
úkoly. V úterý jsme se vydali na výšlap ze Žiliny na Libotín, kde jsme si
pošmákli na řízku a zahráli si minigolf. Po svačině jsme se vydali do
Ženklavy kolem Kotouče na zmrzlinu a poté autobusem zpět domů. Středa
byla odpočinková, děti si přinesly z domu své oblíbené deskové hry a
společně si zahrály. Také jsme měli olympijský den, kdy děti v týmech
plnily jednotlivé úkoly. Zahrály si tenis, florbal, badminton, hod na koš,
slalom na koloběžce nebo kole a vyzkoušeli si různé atletické disciplíny.
Odpoledne jsme si užili vodní bitvu. Ve čtvrtek jsme vyrazili na cestu
autobusem do Bartošovic. První zastávkou byla záchranná stanice, kde jsme
se seznámili s činností dané organizace, prohlédli si voliéry, zahráli si na
zahradě a nakoupili suvenýry. Poté jsme jedli jako páni špagety na místím
zámku. Nakonec jsme se pěšky přemístili k rybníkům, kde jsme jezdili na
raftech. Než nám přijel autobus, dali jsme si v místní cukrárně točenou
zmrzlinu. Tento den děti označily jako nejlepší! V pátek byl náš poslední
den. Kluci s Maruškou se vydali na výšlap k myslivecké chatě, dámské
osazenstvo si vyrábělo usínáčky a polštářky na šicím stroji. Na oběd jsme si
dopřáli grilovačku a následovala odpolední volná zábava, fandění při

závodu cyklistů SazkaTour a protože bylo horko, tak i naše oblíbená vodní
bitva.

Touto cestou děkujeme obci za poskytnutí prostor. Dále děkujeme všem
dětem za jejich účast, byli jste skvělí a příští rok se těšíme na viděnou.
Vedoucí táboru Mgr. Milena Hromádková a Adriana Malátková

Omalovánky

První den ve škole – prvňáčci

Setkání seniorů
Na druhou sobotu v září připravil kulturní výbor zázemí kulturního
domu pro setkání seniorů. Připravené a nazdobené byly stoly,
nakoupené dárkové předměty, navařené pohoštění. Nechyběl
samozřejmě program. Bohužel na poslední chvíli došlo ke změně.
Pan Zdeněk Krásný onemocněl a nemohl přijet zazpívat.
Po úvodním slovu pana starosty a místostarosty jako první na podiu
vystoupila kapela Viktorie. Zahrála známé české písně. Po přestávce
a přípravě rekvizit vystoupili manželé Kelnerovi. Předvedli kouzla a
triky. Na závěr zazpíval písně své tvorby, ale také známé písně pan
Zdeněk Furmančík. Všichni účinkující přijeli z Ostravska.
Senioři si během přestávek popovídali, k pití byla voda s citronem a
bílé víno. K zákusku byla dle zájmu podávána káva. Každý senior i
účinkující dostali čokoládu a kávu s logem obce. Poděkování za
spolupráci patří paní Alici Černochové za přípravu pohoštění.
Jednalo se o poslední akci kulturního výboru ve složení Monika
Hajná, Iveta Machačová, Jaroslava Koutná, Gerald Černoch
a Radomír Hlaváček. Všem děkujeme za čtyřletou práci v
kulturním výboru.
Martin Hromádka

Den obce
Hlavní kulturní akcí v naší obci je Den obce. Akce tradičně probíhá
v sobotu, tentokrát 20. srpna. Počasí bylo střídavě podmračené až
deštivé, naštěstí se jednalo o slabé přeháňky. Rozhodně
návštěvníkům Dne obce nebylo horko, ale v podmračeném večeru
nebyla ani zima. Zkrátka počasí vydrželo a pár hodin po programu
přišel vydatný déšť.
Více než 300 platících návštěvníků vidělo bohatý program. Děti
měly vstup na akci zdarma. Mohly si užít mnoho zajímavých atrakcí
– bláznivé zorbingové koule, skákací hrady, hašení opravdovou
stříkačkou, pískohraní, malování na obličej, kolo štěstí a větší děti
vydržely ve sportovním areálu do setmění na vystoupení Pavla
Callty a na nezapomenutelný ohňostroj.
Celý den provázel neúnavný a skvělý Petr Říbal, známý moderátor
z celorepublikově vysílaného rádia Evropy 2. Moderátor od samého
začátku bavil návštěvníky, informoval o programu Dne obce,
organizoval zábavu, moderoval tombolu a v závěru se změnil
v „diskjockeye“.
Milovníci hudby si přišli také na své. O první vystoupení se
postarala cimbálová muzika Radegast. Krásné zahájení odpoledne.
Následoval písničkář a textař Pavel Čadek. Svůj zpěv doprovodil na
violoncello, sám Pavel Čadek upozornil, že nehraje na basu, ani
kytaru, ale právě na violoncello.

Poté pan starosta přivítal všechny přítomné a následně zněla
sportovním areálem rocková hudba v podání skupiny Marian333.
Čtyři rockeři zcela změnili styl večera. Pomocí techniky zvukařů a
osvětlovačů se jednalo o dobrý začátek večerního programu. Po
nachystání technického zázemí vystoupil hlavní interpret, Pavel
Callta. Jeho vystoupení trvalo více než hodinu, a i přes mírný deštík
nalákal před pódium mnoho fanoušků. Zájemci se mohli vyfotit
s Pavlem Calltou, nebo si koupit pamětní předměty.
Ohňostroj za doprovodu hudby ohromil všechny přítomné.
Protipožární ochranu akce zajistili dobrovolní hasiči z Mořkova.
Dále pokračovala diskotéka v podání Petra Říbala a asi hodinku po
půlnoci byl Den obce ukončen, symbolicky za deštivého počasí.
Zajímavou součástí Dne obce bylo losování cen z prodaných
vstupenek. Tentokrát byly dvě losování, aby ti, co přišli dříve, byli
dvakrát v losování. Rozděleny byly ceny – smartphone, kamera do
auta, sodastream, poukázky do Mountfieldu, elektrokoloběžka a
kávovar. Výhercům gratulujeme.
Občerstvení bylo zajištěno kolektivem pracovníků Hospody u
Černochů. Zvěřinový guláš byl k zakoupení u místních myslivců a
koláče prodávaly členky kulturního výboru.

Kromě organizačního zajištění bylo třeba domluvit několik lidí na
výpomoc, např. k výběru vstupného, k zajištění servisu pro
účinkující, pomoc pro naložení a vyložení technického vybavení
interpretů a k udržování čistoty na akci. Na zajištění ukázněnosti
návštěvníků byla přítomna ochranná služba.
Z celého dne je pořízen videozáznam studiem Sněženka. Za
vedení obce děkujeme všem, kteří se organizačně i finančně
podíleli na Dni obce. Sponzorem tomboly byla společnost Fabriko
MORAVA a pan Ing. Pavel Trlica. Na Den obce přijela paní
starostka Mořkova, která vyzdvihla vzájemnou spolupráci obou
obcí.
Martin Hromádka

Minigolf
Vážení občané,
v centru obce je vybudováno hřiště na minigolf s pěti drahami.
Hřiště je určeno všem občanům obce. V současné době je možné
hřiště využívat v běžnou denní dobu bez omezení délky hry.
K dispozici jsou golfové hole i míčky. Před vstupem na hřiště
kontaktuje paní Marcelu Černochovu (tel. 724 129 944), která
Vám předá klíče od branky. Připravujeme montáž dřevěného
přístřešku u hřiště a předpokládá se také stavba oplocení hřiště od
soukromých pozemků a ozelenění lokality.

Svoz objemového
a nebezpečného odpadu
pozorňujeme občany, že ve dnech
od . 0. do . 0. 2022 budou v obci
přistaveny kontejnery na objemový
a nebezpečný odpad.
Kontejnery budou umístěny na místech
obvyklých.

Důrazně upozorňujeme 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 DNO .
Kontejnery neslouží k ukládání odpadu
z podnikatelské činnosti
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INFORMACE
Pavel Hasalík
Ing Martin Hromádka

602 532 932
724 710 648

starosta@zivoticeunj.cz
mistostarosta@zivoticeunj.cz

Martina Černá
Jana Holubová

720 131 025
720 130 995

obec@zivoticeunj.cz
ekonom@zivoticeunj.cz

Prosím občany odebírající pitnou vodu z veřejného vodovodu o
nahlášení stavu vodoměru k 30.9.2022. 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
Zpravodaj Obce Životice u Nového Jičína,
informační čtvrtletník pro občany obce
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