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číslo 2.
září 2020
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Slovo starostky
Vážení spoluobčané…
Léto končí, začíná krásný podzim, ale i přesto mi vše okolo připadá,
jako by se zbláznilo. Každý den jiné informace, hygienickým
opatřením už málem ani nerozumím, jsme popletení z příkazů či
zákazů, ale je v nás všech naděje, že se vše přes zimu ustálí, virus
ustoupí a my se s ním prostě naučíme žít. Zavede se, tak jako u
chřipky, očkování a pevně věřím, že do nového jara 2021 už
vstoupíme s úlevou a úsměvem. Moc mi letos chybí společenské
akce s Vámi . Na naše setkávání se vždy velice těším, je to milé a
společně už jsme zažili spoustu zábavy. Letos to prostě musí být
jinak  . Nebudeme pořádat vítání občánků ani setkání s našimi
jubilanty. Vše se přesouvá do příštího roku. Termín Vám včas
oznámíme a oslavíme vše bez obav, napětí a roušek na obličeji. Už se
moc těším…a že nám tam budou už noví občánci pobíhat? To vůbec
nevadí , alespoň to bude veselejší.
Tato četná hygienická omezení nás však vůbec neodradila od
realizací již plánovaných investičních akcí. Dokončujeme výstavbu
nového chodníku a tří autobusových zastávek na ulici Oderská.
Myslím, že se dílo daří a jsme zase o kus dál. Momentálně čekáme
na vydání stavebního povolení na další etapy pořizování chybějících
chodníkových těles v naší obci. Na ulici Oderská to bylo jednoduché,
celá stavba stojí na pozemcích obce nebo Správy silnic MSK. U
následujících staveb už jsou ale nutné výkupy pozemků od našich
občanů a tam můžeme v konečné fázi narazit na nesouhlas. Proto
jsme výstavbu rozdělili do několika etap. Začátkem příštího roku
(nebo ještě letos) se pustíme do rekonstrukce chodníku vedoucího
od prodejny COOPu směrem na satelit. Ten to potřebuje nejvíce.
Musíme však respektovat nový projekt, který už řeší věci i do
budoucna : přechod pro chodce a nový autobusový záliv naproti
mlýna . Na stávající chodník od prodejny , by pak měla navazovat
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stavba chodníku nového , který by měl končit až na místním
vlakovém nádraží .
Dokončuje se taky rekonstrukce budovy zázemí OÚ (nová střecha,
zateplení , vytápění vnitřních prostor, šatny pro technické zázemí,
dílna a garážový prostor pro obecní techniku) a v říjnu začneme
s rekonstrukcí tělocvičny pro základní školu. Na hřbitově dosadíme
chybějící stromy a keře, taky jsme se už pustili do revitalizace zeleně
na školní zahradě. Dokončený je projekt ( včetně stavebního
povolení) na rekonstrukci hasičské zbrojnice. O rezervace na
soukromé akce v obecní dřevěnici na hřišti Kujavská není vůbec
nouze. Celý areál ještě ozeleníme, upravíme část pro venkovní
posezení .Dále už pracujeme
na projektu multifunkčního
sportovního hřiště pro širokou veřejnost. Počítám, že příští rok
budeme realizovat – záleží na výsledku žádosti o dotaci. Když to tak
shrnu a vynechám absenci chodníků, tak nám z obecních budov
chátrá už jenom hasičárna a mlýn, vše ostatní je hotovo.
Také další dobrá zpráva pro návštěvníky Životického parku. Hned na
jaře 2021 rozjedeme poslední stavební etapu v tomto objektu, do
května 2021 musí být hotovo. Bude to pro Vás překvapení a pro nás
všechny důvod se sejít na pořádné oslavě .
Velice úzce teď spolupracuji s paní ředitelkou ZŠ Věrou Tomšů a
zatím se nám snad všechna úskalí a problémy daří řešit. Školy jsou
teď pod drobnohledem co se týká hygienických nařízení , výuka tím
ale nesmí být nijak omezena. Paní učitelky nám už dokázaly, že i
v době jarní karantény si s výukou na dálku poradily a stejně jsou
připraveny i teď. Takže, děti, žádná „ ulejvárna “ nenastane. Jsme
připraveni , v případě potřeby , poskytnout chybějící vybavení do
každé domácnosti našeho školáka. Dalším problémem jsou již
nefunkční kotle v budově školy. Tam už začíná s jejich výměnou
firma pana Matěje Mikundy , včas bude hotovo. Naše pracovní četa
se podílela na oklepávání vlhkých omítek ve sklepě školy. Na jaře
nás přívalový déšť pořádně vytopil a škody byly jak ve sklepě, tak i
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v přilehlé budově „domečku“. Už je opraveno a pojišťovna nám
náhrady škod uznala a taky proplatila.
Letošní počasí si s námi pěkně zahrává , ale na druhou stranu
neeviduji ani jednu stížnost na nedostatek vody na hřbitově😊 .
Mám na celý letošní rok takovou svoji osobní prognostiku
s výhledem i na zimu. Tak, jako má mít správná hospodyňka všech 5
P , tak letošní rok je plný nepředvídaných událostí a zvratů a já jsem
si ho nazvala rokem „ Pěti KÁ“ : koronavirus, karanténa, komáří
kalamita, krize a krutý mráz s kupou sněhu. Ty „4 K“ už jsou tady a
to páté ? Uvidíme, když ne, tak jsem se prostě zmýlila 😊. To jen pro
odlehčení situace. Taky naši hasiči vůbec nezahálejí, vyjížděli už
k ohni, k vodě i k spadlým stromům. Na podzim se ještě pustí do
nezbytného kácení a já jim za jejich práci a ochotu moc děkuji . Taky
naši zaměstnanci pracovní čety si během letošního léta nestačili
oddychnout. Tolik posečené trávy jsme už dlouho neviděli. Moc
děkuji za Vaši nelehkou práci.
Další událostí , která bude mít vliv na život v naší obci je plánovaná
stavba „Průmyslového parku Hladké Životice“. V pondělí 7.září se ti
z Vás, které tato problematika zajímá, mohli zúčastnit veřejné
besedy s majiteli a investory této stavby. Seznámili nás s celým
rozsáhlým projektem a odpovídali na četné dotazy našich občanů.
Předpokládám, že už teď máme všichni jasno v tom, co se v daném
území plánuje a na jaké objekty bylo požádáno o stanovisko na vliv
životního prostředí EIA. Trošku mně překvapila malá účast našich
občanů , jen 80 lidí. Připravuje se veřejné projednávání tohoto
záměru, bude to plně v kompetenci Krajského úřadu MSK a
projednávání bude řídit oponent. Ten bude regulovat námitky a
dotazy mezi občany, spolky , institucemi a směrovat je na investory.
Taky s napětím čekáme na výsledky EIA ( vyhodnocení vlivu stavby
na životní prostředí). O termínu projednávání Vás budeme
informovat.
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1.září nás opět čekala pěkná událost a tou je vítání prvňáčků. I letos
se to neobešlo bez slziček, ale jen maličkých. Prvňáčci jsou v plné síle
a přeji jim mnoho úspěchů a hezkých chvil strávených ve škole s
novými kamarády. Ať se Vám učení daří a ať Vás to ve škole hlavně
baví. A pokud vše půjde jak má, tak společně v sobotu 17.října
půjdeme sázet stromy podél cyklostezky Suchdol-Hladké Životice . A
kdo bude chtít, tak si svůj strom sám vybere, s rodiči zasadí a označí
si ho svým jménem. Můžete pak po dlouhá léta pozorovat, jak se mu
daří a jak spolu s ním roste. A pokud to bude třeba švestka, tak
plody nejdříve jíst, po létech pak pít a nakonec zavařovat 😊.
Přeji nám všem do posledních měsíců tohoto bouřlivého roku hlavně
hodně zdraví, pevné nervy a zdravou víru, že v tom nejsme sami a
že tato divná doba jednou skončí!!!
Vaše starostka
Irena Ravčuková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLADKÉ ŽIVOTICE
Zastupitelstvo obce Hladké Životice na svém 9. zasedání dne
22. 6. 2020






Pověřilo po projednání paní Barboru Ondruchovou k podepsání
veřejnoprávní smlouvy na stavbu pod názvem „Výstavba
kovozpracující provozovny se skladem na parcele č.115/1 v k.ú.
Hladké Životice“
Schválilo Účetní závěrku včetně výsledku hospodaření obce za
účetní období roku 2019
Schválilo Celoroční hospodaření obce Hladké Životice a
závěrečný účet obce Hladké Životice za rok 2019 bez výhrad
Schválilo Rozpočtové opatření č.2
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Schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Hladké
Životice ve výši 80.582,- Kč mezi obcí Hladké Životice a Městem
Nový Jičín
Schválilo Odpis zmařených investic dle přiloženého rozpisu
Schválilo účast obce Hladké Životice v dalším kole výběrového
řízení navrhovatele: Lesy ČR, s.p., Hradec Králové, k uzavření
kupní smlouvy na prodej nemovité věci – pozemků parc.č.311,
440/1, 440/3, 503, 758/3, 760/2 a 847/1 v obci Hladké Životice,
k.ú. Hladké Životice a pověřila starostku podat cenovou nabídku
max. však do výše stávající vyvolávací ceny, tj. 360.000,- Kč.
Následně pak uzavřít a podepsat kupní smlouvu
Schválilo Zásady obce Hladké Životice při prodeji nemovitých
věcí
Určilo, že funkce místostarosty obce Hladké Životice bude
neuvolněná
Stanovilo, že výše odměny neuvolněným členům ZO zůstává ve
stejné výši, jak usneslo ZO1/2018/8 ze dne 31.10.2018

Zastupitelstvo obce Hladké Životice na své 10. zasedání dne
8.7.2020









Schválilo smlouvu č.231 o nájmu hrobového místa
Schválilo přijetí dotace na akci s názvem ¨Výsadba stromořadí
v k.ú.Hladké Životice, poskytovatel MŽP, ve výši 609.105,-Kč
Schválilo přijetí dotace na akci s názvem ‘‘Bezpečnost dopravy
v Hladkých Životicích‘‘,
poskytovatel MMR, ve výši 2.330.819,74 Kč
Schválilo přijetí dotace pod názvem ‘‘Obnova prostoru
hřbitova‘‘, poskytovatel MMR, ve výši 500.000,-Kč
Schválilo přijetí dotace pod názvem ‘‘Obnova zázemí Obecního
úřadu a Kulturního domu Hladké Životice, poskytovatel MMR ,
ve výši 1.288.480,-Kč
Schválilo přijetí dotace pod názvem ‘‘Volnočasové aktivity
v Životickém parku, poskytovatel MMR , ve výši 742.357,-Kč
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Schválilo přijetí dotace na akci pod názvem ‘‘Stavební úpravy a
rozšíření tělocvičny při ZŠ v Hladkých Životicích, poskytovatel
MMR, ve výši 594.323,-Kč
Schválilo nákup vybavení pro splnění ‘‘Standardu konektivity pro
ZŠ Hladké Životice‘‘ firmou ICOMM Odry, v částce 336.985,-Kč
Schválilo přijetí dotace na akci s názvem ‘‘Rekonstrukce ZŠ
Hladké Životice – vybudování odborných učeben a
bezbariérového přístupu‘‘, poskytovatel MMR, ve výši
4.889.363,90 Kč
Schválilo účast obce Hladké Životice v dalších kolech výběrových
řízeních navrhovatele : Lesy ČR, k uzavření kupní smlouvy na
prodej nemovité věci pozemků
parc.č.311,440/1,440/3,503,758/3,760/2 a 847/1 v obci Hladké
Životice, k.ú. Hladké Životice a pověřuje starostku obce podat
cenovou nabídku max. však do výše ceny 180.000,-Kč. Následně
pak uzavřít a podepsat kupní smlouvu
Schválilo vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele
stavebních prací na akce: Výsadba stromořadí v k.ú. Hladké
Životice, Volnočasové aktivity v Životickém parku, Stavební
úpravy a rozšíření tělocvičny při ZŠ Hladké Životice
Schválilo dodatek č.1 smlouvy o dílo č.05/30/03/20 ze dne
21.5.2020 mezi Obcí Hladké Životice a Severomoravskou
stavební společností s.r.o. Šenov u Nového Jičína
Schválilo jako nájemce objektu ‘‘kiosku‘‘ na p. č. 93 v k.ú Hladké
Životice, za účelem zajistit prodej drobného občerstvení pro
návštěvníky Životického parku, společnost Comfornity Industries
s.r.o. Ostrava
Schválilo jako nájemce části pozemku před budovou OÚ p.č. 25
v k.ú. Hladké Životice, o výměře 20 m2, společnost Comfornity
Industries s.r.o. Ostrava
Schválilo firmu Unistad s.r.o. Suchdol nad Odrou, aby provedla
opravu havarijního stavu chodníkového tělesa na ulici Oderská,
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v rozsahu vypracované cenové nabídky v celkové výši
254.131,40 Kč
Schválilo vydání souhlasného stanoviska ve znění : V souvislosti
s vyřízením povolení zvláštního užívání a uzavírky místní
komunikace pro motoristický podnik KOWAX RALLY VALMEZ
2020
Schválilo jako vlastník pozemků p.č. 1102/3,2812,2813, souhlas
s vydáním Územního rozhodnutí a Stavebního povolení na akci :
Silnice III/46420 – stavební úpravy- rekonstrukce mostu
ev.č.46420-3 přes Husí potok
Schválilo do funkce místostarosty obce Hladké Životice pana
Zdeňka Vojkůvku
Schválilo do funkce radního obce Hladké Životice pana Miroslava
Kukola
Stanovilo nově zvolenému místostarostovi obce odměnu za
výkon funkce ve výši 10.000,- Kč za něsíc, s platností od
9.7.2020
Stanovilo nově zvolenému členu rady obce Hladké Životice
odměnu za výkon funkce ve výši 2.500,- Kč za něsíc, s platností
od 9.7.2020
Stanovilo nově zvolenému členu zastupitelstva obce odměnu za
výkon funkce ve výši 600,- Kč za měsíc, s platností od 9.7.2020
Výsledky projednávání, která nebyla přijata
Zastupitelstvo obce Hladké Životice neschvaluje přijetí nového
bodu ZO a to výměnu na pozici určeného zastupitele ve věci
pořízení nového územního plánu a navržení p. Krkošky jako
nového určeného zastupitele

Usnesení Rady obce Hladké Životice
Rada obce Hladké Životice na své 22. schůzi dne 12. 3. 2020
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Schválila přerušení provozu MŠ Hladké Životice od 16.
března 2020 do odvolání
Schválila zrušení konání 8. zasedání Zastupitelstva obce
Hladké Životice

Rada obce Hladké Životice na své 23. schůzi dne 19. 5. 2020

















Schválila Smlouvu č.225 o nájmu hrobového místa
Schválila Smlouvu č.226 o nájmu hrobového místa
Schválila Smlouvu č.227 o nájmu hrobového místa
Schválila Smlouvu č.228 o nájmu hrobového místa
Schválila Smlouvu č.229 o nájmu hrobového místa
Schválila firmu Severomoravská stavební společnost s.r.o.,
Šenov u N.Jičína jako zhotovitele stavební akce: „Obnova
zázemí kulturního domu a obecního úřadu v Hladkých
Životicích“
Schválila uzavření Smlouvy o dílo s firmou UNISTAD spol.
s r.o., Suchdol nad Odrou na stavební akci: „Chodník
v Hladkých Životicích“
Schválila uzavření smlouvy se společností ROTN sport Rev.
s.s.o., Moravská Ostrava na revizi hracích dětských prvků
Schválila otevření provozu MŠ v Hladkých Životicích ke dni
25.5.2020
Schválila uzavření provozu MŠ, školní jídelny a školní družiny
v době prázdnin dle přiložené žádosti ředitelky ZŠ a MŠ
Hladké Životice p.o.
Schválila finanční příspěvek na provoz dětské krizové linky
116 111 ve výši 3.000,-Kč
Schválila zapojení MŠ a ZŠ p.o. Hladké Životice do projektu
OP VVV Šablony III, výzva č. 02-02-080
Schválila zveřejnění záměru prodeje pozemku 1025/14
v ulici Na Stráni v k.ú. Hladké Životice
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Rada obce Hladké Životice na své 24. schůzi dne 1. 6. 2020












Schválila Smlouvu č.230 o nájmu hrobového místa
Schválila ing. Karla Pšenicu, Nový Jičín, číslo autorizace:
1100371, jako stavební dozor na akci „Obnova zázemí
kulturního domu a obecního úřadu v Hladkých Životicích“
Schválila ing. Vojtěcha Pšeju, Kopřivnice, č.autorizace
1100727, jako stavební dozor na akci „Chodník v Hladkých
Životicích“
Schválila p. Tomáše Tilla, aby zajišťoval na stavební akci
„Chodník v Hladkých Životicích“ odborný autorský dozor
projektanta
Doporučila předložit zastupitelům obce „Závěrečný účet za
rok 2019“ v předloženém znění
Schválila požadované opravy v kotelnách MŠ a ZŠ v rozsahu
nabídkové ceny firmou Matěj Mikunda, Hlavní 50, Hladké
Životice
Schválila odměnu pro ředitelku ZŠ a MŠ p.o. Hladké Životice
Mgr. Věru Tomšů ve výši 15.000,- Kč, a to ze mzdových
prostředků školy

Rada obce Hladké Životice na své 25. schůzi dne 17. 6. 2020







Schválila Smlouvu o nájmu prostor sloužících podnikání mezi
obcí Hladké Životice a nájemcem: ComfornityIndustries
s.r.o., Ostrava, zast. jednatelem společnosti Michalem
Buksou
Schválila záměr pronajmout část pozemku p.č. 25 ve
vlastnictví obce
Schválila záměr pronajmout objekt kiosku na p.č. 93 v k.ú.
Hladké Životice za účelem zajistit prodej drobného
občerstvení pro návštěvníky Životického parku
Schválila dodatek č.1 ke Smlouvě č.162 o nájmu hrobového
místa
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Schválila žádost projektanta p. Michala Pokorného o
prodloužení termínu dodání projektu na akci: Stavební
úpravy hospodářského objektu u obecního úřadu v Hladkých
Životicích
Schválila žádost ředitelky ZŠ v Hladkých Životicích na opravu
střešní krytiny „domečku“ v areálu školní zahrady
Schválila zakoupení dvou kusů volebních zástěn

Rada obce Hladké Životice na své 26. schůzi dne 13. 7. 2020














Schválila objednávku č.2020061 dodavatele: Innova Int.
s.r.o., Ostrava-Vítkovice, na zajištění komplexní administraci
tří projektů v rámci získané dotace od MMR , Podpora
obnovy a rozvoje venkova
Schválila Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo na akci: Bezpečnost
dopravy v Hladkých Životicích mezi obcí Hladké Životice a
firmou Unistad s.r.o., Suchdol nad Odrou
Souhlasila s oslovením navržených firem a vyhlášením VŘ
v nejbližším možném termínu
Doporučila paní Márii Kopecké poslat oba dopisy na ŘSD
Pověřila starostku obce zajištěním cenové kalkulace na akci:
zeleň na hřbitově
Schválila zakoupení vzduchového kompresu, mulčovacích
nožů do stroje Rondo a potřebného vybavení obecní dílny
Schválila, aby starostka obce zahájila práce potřebné
k získání dotace na stavbu víceúčelového hřiště na ulici
Kujavská
Schválila jako pořizovatele nových webových stránek obce
Hladké Životice firmu WEB SERVIS Petr Kozár, Hladké
Životice
Schválila Smlouvu č. JS/2020/K/03224/ MA o pronájmu a
sanitární technice mobilního WC od firmy: Johny servis
s.r.o., Kuřim
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Rada obce Hladké Životice na své 27. schůzi dne 10. 8. 2020


















Schválila Smlouvu o právu provést stavbu č.
NJ/252/r/2020/No: „Silnice III/46420 stavební úpravy –
rekonstrukce mostu ev. č. 46420-3 přes Husí potok u obce
Hladké Životice“ mezi obcí Hladké Životice a SSMS p.o.,
Ostrava, středisko Nový Jičín
Schválila zadání vypracovat znalecký posudek na p.č. 72
v k.ú. Hladké Životice
Schválila navržený postup při vyřizování podaných žádostí o
odkup části obecních pozemků p.č. 1025/27 a p.č.853 v k.ú.
Hladké Životice a zadání znaleckých posudků na tyto
pozemky
Schválila jako dodavatele služeb na akci „Výsadby
stromořadí v k.ú. Hladké Životice“ firmu ČSOP Studénka ZO
70/03
Schválila stavební společnost UNISTAD spol s r.o., Suchdol
n/O, aby pro obec Hladké Životice provedla akci „Stavební
úpravy a rozšíření tělocvičny ZŠ“
Schválila Dodatek č. 9/2020 k Organizačnímu řádu obce
Hladké Životice
Schválila výsadbu zeleně na místním hřbitově firmou Dvořák
lesy, sady, zahrady s.r.o., Ostrava-Petřkovice, dle předložené
cenové nabídky.
Schválila osázení zeleně v prostorách základní školy firmou:
Dvořák lesy, sady, zahrady s.r.o., Ostrava-Petřkovice, dle
předložené cenové nabídky
Schválila po projednání dopravní situace se SÚS v Novém
Jičíně nákup tří autobusových přístřešků typu „Maruška“ od
dodavatele: Deta spol. s r.o. a stavební úpravy potřebné
k jejich ukotvení na současných plošinách na ulici Oderská
Schválila rozšíření rozvojového plánu obce o nové investiční
akce a tento návrh předložit k projednání na říjnovém
zasedání ZO
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Schválila cenovu nabídku č. 20NA0027 pana Matěje
Mikundy, Hladké Životice, na služby v předloženém rozsahu
Schválila uzavření „Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IV-128018530/VB/002, Hladké Životice, p.č. 115/1, NNK“ od ČEZ
Distribuce, a.s. Děčín
Pověřila starostku obce předložením textu vyjádření obce
Hladké Životice k dokumentaci záměru: „Průmyslový park
Hladké Životice“ podle zákona o posuzování vlivů na životní
prostředí, našim zastupitelům a po jejich odsouhlasení
poslat do termínu 14.8.2020 na KÚ MSK
Schválila rozšíření plochy zámkové dlažby u zázemí KD a OÚ
(od hlavní silnice) na délku 6-ti metrů a pověřila starostku
obce dalším jednáním se současnou realizační stavební
firmou
Pověřila starostku obce pozváním zástupců místních hasičů
na společné jednání o rekonstrukci hasičské zbrojnice na
termín 21. září 2020 v 17 hodin

Rada obce Hladké Životice na své 28. schůzi dne 19. 8. 2020






Schválila přijetí jednorázového nenávratného příspěvku dle
zákona č.159/2020 Sb.,jako kompenzační bonus v souvislosti
s krizovým opatřením v souvislosti s výskytem koronaviru
SARS Cov-2, ve znění pozdějších předpisů, ve výši
1.246.250,-Kč
Schválila přijetí dotace v rámci Operačního programu
Výzkum, vývoj a vzdělání: šablony III pro naši příspěvkovou
organizaci Základní škola a Mateřská škola Hladké Životice a
pověřila starostku obce převedením částky 531.682,- Kč na
účet ZŠ a MŠ p.o. Hladké Životice
Schválila přijetí dotace ve výši 31.000,-Kč jako dotaci na
výdaje spojené s volbami do zastupitelstva kraje
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Oznámení o době a místě konání voleb do
Zastupitelstva Moravskoslezského kraje dle § 27
zákona 130/2000 Sb
a o změně některých zákonů

1. Volby do zastupitelsteva Moravskoslezského kraje se
uskuteční ve dnech:
v pátek 2.10.2020 od 14.00 do 22.00 hodin
v sobotu 3.10.2020 od 8.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.1 je volební
místnost sál Kulturního domu ,Hlavní 208,
Hladké Životice, pro voliče podle místa, kde jsou
přihlášení k trvalému pobytu.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže
svoji totožnost a státní občanství ČR,(občanským
průkazen nebo cestovním pasem ČR) . Neprokáže-li
uvedené skutečnjosti stanovenými doklady, nebude mu
hlasování umožněno.
4. Voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem
konání voleb hlasovací lístky a letáky jak správně volit.
V den voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve
volební místnosti.
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Obec Hladké Životice ve spolupráci s firmou
OZO Ostrava organizuje v sobotu

26. září 2020

od 12.00 do 15.00 hod
Sběr velkoobjemového a
nebezpečného odpadu
,, CIRKUS ´´

kde: ulice Stachovická pod dálničním mostem
Svoz odpadu je určen pouze pro občany naší obce / ne
podnikatele/. Do svozu nepatří:zeleň,nebezpečný stavební
odpad/azbest,eternit aj./ Veškeré chemikálie,barvy apod. musí
být v uzavřených nádobách. Berou se jen pneumatiky z
osobních automobilů. Kontejnery se budou odvážet průběžně.
Není třeba tvořit fronty, dostane se opravdu na každého.´
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Základní škola Hladké Životice
Letní měsíce utekly jako voda a jako každé prázdniny, i nyní se ve
škole pilně pracovalo. Byla opravena střecha „domečku“ u školního
hřiště, jejíž krytina byla poškozena vlivem přívalových dešťů, zároveň
jsou vyklizené a nachystané k rekonstrukci sklepní prostory, kde
spodní voda napáchala také mnoho škody.
Děkuji zřizovateli za finanční pomoc, bez které by se opravy nemohly
uskutečnit
.

1. září školní zvonek definitivně odzvonil prázdninám a všichni
zaměstnanci a žáci školy vstoupili s očekáváním do nového školního
roku 2020/2021. Celkem usedlo do školních lavic 52 žáků, z toho 11
prvňáčků. Své spolužáky přivítaly děti školního pěveckého sboru,
paní Monika Zajonc Mrázková –předsedkyně Klubu rodičů a vedoucí
učitelka MŠ Bc. Lenka Lakomá. Nové životické žáčky rovněž uvítala
paní starostka Irena Ravčuková, která předala prvňáčkům
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dárek a popřála jim mnoho úspěchů v jejich prvním školním roce.
Dárek věnovaný prodejnou COOP Hodonín také naše nejmladší
žáčky velmi potěšil. Moc za něj děkujeme .
Co nás v tomto školním roce všechno čeká, vzhledem k šíření
onemocnění covid-19 ,nikdo neví. Pevně ale věřím, že dobrá nálada
a pocit radosti, který byl znát první školní den, nás neopustí a
bude nás daným rokem po celou dobu provázet.

PŘEJI VŠEM ŽÁKŮM, ABY JE UČENÍ VE ŠKOLE
BAVILO A VŠEM RODIČŮM, ABY JIM DĚTI DĚLALY
JEN SAMOU RADOST.
Mgr. Věra Tomšů
Ředitelka ZŠ a MŠ Hladké Životice

Mateřská škola Hladké Životice
Zprávičky z naší školičky
Pro školní rok 2020/2021 je MŠ Hladké Životice plně obsazena,
aktuální dění je možno sledovat na webových stránkách MŠ.
Opět zahajuje činnost PŘEDŠKOLKA pro rodiče a děti, které ještě
nenavštěvují MŠ. První setkání proběhne 16.9.2020 od 15.50 – 17.50
hodin v MŠ, další každou sudou středu, poslední setkání proběhne
16.6.2021
Přiveďte Vaši berušku nebo broučka, ať se podívá, jak to u nás ve
školce chodívá.

TĚŠÍME SE NA VÁS!!!
Provoz Předškolky závisí na aktuální epidemiologické situaci.
Sledujte webové stránky MŠ!
Bc. Lenka Lakomá
vedoucí učitelka MŠ Hladké Životice

~ 17 ~

TJ NIVA Hladké Životice z.s

NOVÁ SEZONA 2020 – 2021 ZAHÁJENA

Dne 16.8.2020 zahájil sezonu náš tým mužů „A“ ve IV. Třídě
soutěže při Okresním fotbalovém svazu Nový Jičín. Dne 23.8.2020
zahájil také sezonu tým mladších žáků v Okresní soutěží při
Okresním fotbalovém svazu Nový Jičín. Níže přinášíme dosavadní
výsledky a rozpis dalších zápasů obou soutěží.

MUŽI IV. TŘÍDA – PODZIM 2020
Neděle 16. 8. 2020 17:00 Lubojaty - Hladké Životice
3:0
Neděle 23. 8. 2020 16:00 Hladké Životice – Kyjovice
1:0
Sobota 29. 8. 2020 16:00 Vražné - Hladké Životice
6:1
Neděle
6. 9. 2020 16:00 Hladké Životice - Straník
0:2
Neděle 20. 9. 2020 16:00 Hladké Životice - Skotnice B
Neděle 27. 9. 2020 16:00 Hladké Životice - Životice u NJ
Sobota 3. 10. 2020 13:00 Pustějov B - Hladké Životice
Neděle 11. 10. 2020 15:00 Hladké Životice - Žilina B
Neděle 18. 10. 2020 10:00 Starý Jičín B - Hladké Životice
Neděle 25. 10. 2020 14:00 Hladké Životice - Děrné
Sobota 31. 10. 2020 14:00 Nová Horka - Hladké Životice
Neděle 8. 11. 2020 14:00 Hladké Životice - Bílov
MLADŠÍ ŽÁCI OS SK.A – PODZIM 2020
Neděle 23. 8. 2020 14:00 Hladké Životice - Velké Albrechtice 4:1
Středa 26. 8. 2020 17:00 VOLNO - VOLNÝ LOS - Hladké Životice
Neděle 6. 9. 2020 14:00 Hladké Životice – Studénka
0:12
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Sobota
Neděle
Neděle
Úterý
Pátek
Neděle
Sobota

12. 9. 2020 13:00
20. 9. 2020 14:00
27. 9. 2020 14:00
29. 9. 2020 16:00
9. 10. 2020 16:30
18. 10. 2020 14:00
24. 10. 2020 10:30

Mankovice - Hladké Životice
2:7
Hladké Životice - Odry
Hladké Životice - Mankovice
Odry - Hladké Životice
Velké Albrechtice - Hladké Životice
Hladké Životice - VOLNO - VOLNÝ LOS
Studénka - Hladké Životice

Dosavadní domácí zápasy se těší hojné divácké návštěvě a
pevně doufáme že to tak i zůstane a že se bude více dařit i ve
výsledkové listině.

2. ROČNÍK TURNAJE STARŠÍCH ŽÁKŮ
Dne 29.8.2020 od 13.00 hod. jsme uspořádali 2. ročník turnaje
starších žáků a to na našem fotbalovém hřišti TJ NIVA. Turnaje se
zúčastnily celkem 4 týmy a to: domácí TJ NIVA, Fotbal Fulnek, FK
Hodslavice a TJ Petřvald na Moravě. Bylo odehráno celkem 6 zápasů
a byla to pěkná fotbalová podívaná.
Pořadí turnaje:
1. FK Hodslavice, 2. TJ NIVA, 3. TJ Petřvald na Moravě, 4. Fotbal
Fulnek.
Velký dík patří všem, co se podíleli na přípravě tohoto turnaje a
zajištění jeho hladkého průběhu, což dle ohlasu všech mužstev,
které zde byly se náramně povedlo. Také velký dík patří našemu
hlavnímu partnerovi celého turnaje GENERALI ČESKÁ POJIŠŤOVNA,
a.s. také dalšímu partnerovi H+H ŘEZNICTVÍ.

„ UKONČENÍ LÉTA „ 29.8.2020 NA HŘIŠTI TJ NIVA
Po ukončení turnaje jsme uspořádali od 19.00 hod. akci
„Ukončení léta“ a to v našem areálu hřiště TJ NIVA. Akce se
zúčastnilo cca 100 hostů, a doufáme že se všichni dobře bavili a
všem děkujeme, že podpořili nás klub. V podobných akcích budeme
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pokračovat. Další akce bude FOTBALOVY PLES – 26.2.2021
v Kulturním domě v Hladkých Životicích. Podrobnosti o této akci se
včas dozvíte.
Více informací a hlavně fotek na webu
https://www.facebook.com/tjniva/
a na nových webových stránkách TJ NIVA
https://tjnivahladkezivoti.wixsite.com/website
Martin Mikunda
Trenér týmu žáků a
člen Výkonného výboru
TJ NIVA Hladké Životice, z.s.

Sportovní spolek Poodří
Zprávy ze Sportovního spolku Poodří
Sportovní spolek Poodří uspořádal dne 12.9.2020 již 6.ročník
běžeckého závodu
„Běh Poodřím 6/12/24 km“.
Nádherné počasí přilákalo na start rekordních 125 běžců z blízkého
i vzdáleného okolí,dokonce i dva zahraniční běžce. Jsme rádi,že také
každý rok přibývají běžci z naší obce.
Trasa závodu vede cestami a cestičkami CHKO Poodří . Běžci si
mohou vybrat délku trati odpovídající jejich kondici- 6 km,12 km(1
kolo), nebo 24 km(2 kola) .
Všichni účastníci podávali jako každoročně výborné sportovní
výkony a po závodě oceňovali především přátelskou „rodinnou“
atmosféru,krásnou trasu i domácí občerstvení.
Více informací o běhu včetně fotografií lze najít na stránkách www.
behpoodrim.cz.
Chtěl bych tímto ještě jednou poděkovat nejen všem členům
našeho spolku, ale i dalším dobrovolníkům,kteří svou pomocí
přispěli ke zdárnému průběhu celé akce.Velký dík patří rovněž naší
obci za technickou výpomoc a dále našim sponzorům, bez jejichž
přispění by se tento závod nemohl konat.
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Za Sportovní spolek Poodří
Dalibor Ravčuk

SDH Hladké Životice
Zásahová jednotka SDH Hladké Životice
Dne 27.06.2020 technická pomoc při odstranění spadlého stromu směr Suchdol nad Odrou.
Dne 28.06.2020 technická pomoc při čerpání vody na ulici
Stachovická.
Dne 30.06.2020 technická pomoc při čerpání vody – základní škola
Hladké Životice.
Dne 28.07.2020 technická pomoc při odstranění spadlého stromu
nad vozovkou u Kukačky.
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Dne 08.08.2020 výjezd zásahové jednotky k požáru polního porostu
u sjezdu z dálnice směrem na Nový Jičín.
Dne 10.08.2020 výjezd zásahové jednotky k záchraně srnčího z
místního Husího potoka. Srnčí bylo vypuštěno zpět do přírody.
Šárka Molková
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Poděkování

Vážená paní starostko,
Občanky Vaší obce paní Jana Vygodová a Růženka Cupalová se jako
členky Klubu paličkování Fulnek velice aktivně zapojily do akce, ke
které jsme se přihlásily a to :

Srdíčka pro zdravotníky - Děkujeme 2020
Fulnecké krajkářky – členky Klubu paličkování Fulnek se připojily
k celostátní akci „Srdíčko pro zdravotníky“ vyhlášené litvínovskými
krajkářkami. Jednalo se o poděkování zdravotníkům v první linii
v boji proti koronaviru. Paličkovaly jsme srdíčka a vybraly nemocnici
Bílovec, ve které se starají o nemocné s Covid 19. Po zjištění, že
nemocnice má 250 zaměstnanců jsme začaly menší srdíčka i
frivolitkovat, abychom je mohly předat všem, kteří zajišťují chod
nemocnice. Po měsíci a půl intenzivní práce jsme se sešly v neděli
7.6. a daly dohromady výsledek naší práce: 98 paličkovaných a 232
frivolitkovaných srdíček. Z těch malých jsme vyrobily 210 záložek
do knih, větší a paličkovaná jsme našily na kartičky. Ve čtvrtek
11.6.2020 jsme srdíčka předávaly v nemocnici Bílovec - tam jsme
předaly 90 paličkovaných srdíček a 160 záložek. Další srdíčka
putovaly k zdravotníkům v nefrologické ambulanci a dialyzačním
středisku v Bílovci - zdravotnímu zařízení firmy B Braun. Snad
udělaly radost i všem zaměstnancům tří bíloveckých lékáren.
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Ve Fulneku obdrželi srdíčka jako poděkování všichni praktičtí lékaři
a také v obou lékárnách. Každá z členek klubu také obdarovala
svého lékaře a jeho sestřičku. I když jsme si jak se říká „mákly“,
dělaly jsme to s radostí a s vědomím, že chceme opravdu ocenit
práci těch, kteří každodenní prací pomáhali nemocným a vlastně
nám všem v boji proti koronaviru.
Děkuji nejen Janě Vygodové a Růžence Cupalové za velmi aktivní
přístup ale všem členkám, které se podílely na tvorbě srdíček,
kterých v celé republice bylo předáno asi 4900 ks - náš podíl 330 ks
je téměř 7% , což je potěšitelné.
Jsem ráda, že mám kolem sebe tým, který drží při sobě, a že
dokážeme vytvořit něco hezkého nejen pro sebe. Snad jsme udělaly
radost mnoha dalším lidem v této těžké době .
Za Klub paličkování Fulnek
Světlana Marková, vedoucí klubu
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Pečovatelská služba Charity Odry
Pečovatelská služba Charity Odry pomáhá překonávat nepříznivé
životní situace spojené se sníženou soběstačností. Každý z nás se
může dostat do situace, kdy i při běžných životních úkonech bude
potřebovat pomoc někoho dalšího. O důležitostí vzájemné podpory,
pomoci a solidarity jsme se mohli přesvědčit v těžkém období
koronavirové pandemie, která dva měsíce ovlivňovala život nás všech
a zejména seniorů. Všem pracovníkům Pečovatelské služby Charity
Odry patří velký dík za jejich mimořádné úsilí v této těžké době. Naši
pracovníci byli vystaveni nemalému psychickému i fyzickému tlaku
plynoucímu z jejich povolání. Nemohli pracovat z domova a museli jít
plnit své poslání a postarat se o druhé i přes zvýšené infekční riziko.
Děkujeme všem dobrovolníkům a lidem, kteří nás podpořili šitím
roušek jak pro naše pracovníky, tak pro seniory a další osoby. Také
děkujeme firmě AAA auto za zapůjčení osobního automobilu Kia
Ceed na zajištění služeb po dobu nouzového stavu. Pracovníci
pečovatelské služby v době nouzového stavu poskytovali stálou
podporu a pomoc všem stávajícím uživatelům a dopomoc s nákupy a
pochůzkami všem seniorům a osobám v karanténě. Našim
pracovníkům byla poskytnuta podpora v rámci zajištění ochranných
pomůcek a dezinfekce. Byly zajištěny podmínky pro minimalizaci
osobního kontaktu mezi pracovníky a všichni pracovníci Charity Odry
byli 3x testováni na koronavirus. Nouzový stav jsme díky společnému
úsilí zdárně zvládli a i nadále pokračujeme v poskytování podpory
všem osobám, kteří potřebují naši pomoc. Pomocí našich terénních
pracovnic (pečovatelek), které dojíždějí přímo do domácností, se
snažíme umožnit našim uživatelům zůstat doma za důstojných
podmínek i přes to, že se již nedokáží ve všech směrech o sebe
postarat.

V případě zájmu nebo pro zjištění více informací, prosím,
kontaktujte vedoucí pečovatelské služby Martinu Hezinovou, tel:
731 075 802 nebo sociální pracovnici Bc. Veroniku Chudějovou, tel:
605 467 813.
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Můžete nás také po telefonické domluvě přijít osobně navštívit na
adresu Hranická 1110/32, Odry nebo si o poskytované péči a dalších
možnostech pomoci přečíst na našich internetových stránkách
https://odry.charita.cz.
Bc. Veronika Chudějová, sociální pracovnice
Martina Hezinová, vedoucí pečovatelské služby
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Občanská poradna Fulnek
Insolvence
V předchozím článku jsme Vás informovali o tom, co je podstatou
insolvence. Insolvence neboli osobní bankrot či oddlužení je jeden ze
způsobů, jak lze vyřešit svou předluženost jednou provždy. Pro to,
aby dlužník mohl podat insolvenční návrh, musí prokázat existenci
závazků alespoň u dvou věřitelů a mít pravidelný příjem, z něhož lze
provádět měsíční srážky v minimální výši 2.200 Kč u jednotlivců
a 3.268 Kč u manželů.
Příběh paní Karolíny
Na Občanskou poradnu ve Fulneku se obrátila paní Karolína (36 let),
která se potýká s dluhy, které jí existenčně ohrožují. Paní Karolína si
půjčila peníze u bankovních i nebankovních společností, protože
chtěla získanými finančními prostředky splatit dluhy svého
tehdejšího partnera. Na jméno partnera bylo vedeno hned 6
exekucí, jakmile se paní Karolína o této skutečnosti dozvěděla,
rozhodla se svému příteli, se kterým plánovala společný život,
finančně vypomoci právě půjčkami. Již zmíněné exekuce paní
Karolína za svého partnera uhradila a jí zůstaly závazky v nemalé
výši.
V době, kdy o úvěry žádala, neměla problém s pravidelnými
měsíčními splátkami, jelikož zastávala vedoucí pozici. To se však
změnilo v okamžiku, kdy byla přeřazena na jinou pracovní pozici, kdy
u paní Karolíny došlo k poklesu příjmů téměř o polovinu. Začaly se
objevovat první problémy s úhradou splátek. Tuto situaci řešila
novými půjčkami nebo finanční výpomocí rodiny. K tomu všemu jí v
tomto finančně náročném období opustil předlužený partner. Paní
Karolína se musela vypořádat nejen s citovou ztrátou, ale i finanční
tísní. Po bývalém příteli ji zbyly dluhy převyšující částku 350.000 Kč,
které musí splatit. V posledních měsících již paní Karolína nezvládala
hradit veškeré splátky v řádné výši a včas. Chtěla se vyhnout
psychickému nátlaku případných exekutorů a přišla do Občanské
poradny požádat o pomoc při řešení její předluženosti. V dané
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situaci bylo možným řešením podání insolvenčního návrhu. Klientce
nyní zůstává finanční částka na základní životní potřeby, její závazky
nebudou navyšovány o úroky či pokuty z prodlení a po psychické
stránce se jí velmi ulevilo.
Příběh paní Karolíny názorně poukazuje na skutečnost, jak
jednoduše lze spadnout do dluhové pasti. Souhrou životních náhod
došlo v krátkém čase k rozchodu partnerství a poklesu příjmů. Proto
je nutné se vždy zamyslet nad tím, jak bude člověk schopen splácet
své dluhy, v případě výpadku výdělku, ať už v důsledku nemoci,
poklesu příjmů, ztráty zaměstnání, úmrtí živitele rodiny apod.
Přišel Vám příběh paní Kateřiny povědomý? Dostali jste se do
podobné situace? Nebo znáte někoho, kdo je v této situaci? Přijďte,
poradíme a pomůžeme Vám, společně vytvoříme plán na řešení vaší
tíživé situace.
Neváhejte se na nás obrátit, jsme tady pro Vás, spolupráce probíhá
zcela bezplatně po celou dobu řešení případu klienta. Kontaktujte
nás na níže uvedených telefonních číslech za účelem sjednání
termínu osobní schůzky.

Charita Odry, Občanská poradna
Fulnek
Masarykova 359, 742 45 Fulnek
Kontakty:

Vedoucí odborné sociální poradny
Sociální pracovnice
Ing. Michaela Dlabajová
Bc. Kateřina Pešlová
Tel.: 604 645 378, Tel.: 739 783 911
E-mail: michaela.dlabajova@odry.charita.cz
E-mail: katerina.peslova@odry.charita.cz

~ 28 ~

MAS Regionu Poodří pomáhá s rozvojem
našeho venkova
MAS Regionu Poodří, jehož je obec Hladké Životice členem, už více
než 15 let působí v rozvoji regionu na svém území. A kdo nebo co je
MAS? MAS je zkráceně místní akční skupina (ang. Local Action
Group), která pomáhá rozvíjet daný venkovský region, v rámci EU
také prostřednictvím finančních prostředků. Dnes můžeme najít
takové skupiny již prakticky po celém světě. MAS Regionu Poodří se
na základě své integrované strategie CLLD snaží podpořit
problematické oblasti a pokrýt také aktuální potřeby regionu.
V programovém období 2014 – 2020 měla MAS ke zprostředkování
přes 183 mil. Kč, což je celkový objem finančních prostředků za
Program rozvoje venkova, Integrovaný regionální operační program,
Operační program Zaměstnanost a Operační program Životní
prostředí. Žadatele, kteří si mohou požádat o dotaci, jsou vždy
specifikováni danou výzvou (např. obce, města, neziskové
organizace, osoby podnikající a další). Letošním rokem končí stávající
programové období a MAS má v harmonogramu vyhlašování
posledních výzev – podzim 2020 výzvy z IROP pro opatření Zajištění
bezpečné a udržitelné dopravy a Podpora výchovy a vzdělávání.
V rámci příprav na nové období 2021+ bylo spuštěno anketní šetření
v území za účelem zjištění problému a potřeb regionu. Rádi bychom
touto cestou požádali občany i o jejich názor, který můžou vyjádřit
prostřednictvím
ankety
v elektronické
formě
www.mas.regionpoodri.cz/anketa, nebo v papírově formě, která je
k dispozici na městském úřadě.
MAS Regionu Poodří, z.s. a obec Bartošovice srdečně zvou všechny
příznivce našeho venkova na 6. ročník akce ZEMĚDĚLSTVÍ
V POODŘÍ, který se uskuteční dne 28.9.2020 v areálu „Na Stodolní“,
náves obce Bartošovice. Další informace o MAS naleznete na
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webových stránkách www.mas.regionpoodri.cz/, nebo na sociální
síti Facebook - MAS Regionu Poodří.
MAS Regionu Poodří, z.s.
Region Poodří sobě!

Oderská mlýnice 2020 Lesy ČR
Turistická oblast Poodří nabízí ideální podmínky pro rodinnou
cykloturistiku, je vyhledávána milovníky přírody a je vhodným
místem aktivní dovolené pro rodiny s dětmi, seniory i zdatné cyklisty
milující adrenalin.
Vrcholem cyklistické sezóny v Poodří je závod horských kol Oderská
Mlýnice a jak říká klasik "Kdo nevyjel Mlýnici, jako by ani nebyl
českým bikerem. Přijeďte i vy zažít "neopakovatelnou
fanouškovskou atmosféru, která je moravsko-slezskou obdobou
fandění na Tour de France".
V sobotu 26. září 2020 se ve Spálově – Klokočůvku na tzv.
Spálovském mlýně „rozjede“ již 20. ročník veřejného závodu
horských kol Oderská Mlýnice Lesy ČR. Závod je určen pro závodníky
všech věkových a výkonnostních kategorií z celé České republiky i
blízkého zahraničí.
Závod je zařazen do celostátního seriálu Kolo pro život, který se od
své premiéry v roce 2000 stal největším a nejpopulárnějším
amatérským seriálem bikerů v ČR. V roce 2020 je Oderská mlýnice
předposledním závodem z celkem 15 ti závodů zařazených do
seriálu, současně jedním z pouhých čtyř konaných na území Moravy
a z toho jediným na území Severní Moravy.
Malí i velcí cyklisté se mohou zapojit do některého ze závodních
tratí:
6 tratí dětských závodů JUNIOR TROPHY
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trasa D - 13 km rodinná FITNESS JÍZDA
trasa C - 33 km SHORT ODERSKÁ MLÝNICE
trasa B - 56 km CLASSIC ODERSKÁ MLÝNICE

Unikátní zázemí dětského tábora Spálovský mlýn ve Spálově Klokočůvku nabídne všem účastníkům akce mimo sportovních
zážitků také celodenní nabitý doprovodný program a soutěže na
stáncích partnerů, zábavnou výuku jízdy na kole v Bike
Academy nebo rozsáhlou dětskou zónu se soutěžemi a zábavou.
www.kolopro.cz

www.poodri.com www.spalovskymlyn www.2k.cz

Počasí 2019-2020
Zimní sezona 2019-2020 byla ve znamení několika pozoruhodných
událostí.








mimořádnou událostí byla minimální teplota naší pozorovací
řady -8°C, a to dokonce 1.dubna! Až doposud mívaly i ty
nejteplejší zimy minimum alespoň -13°C
podle mého hodnocení se zima zařadila jako třetí nejteplejší
od roku 1873
únor 2020 vychází jako vůbec nejteplejší v historii
mezi 23. prosincem a 30. lednem, tedy v období dlouhém 39
dnů, se pohybovala teplota v rozmezí +6°C až -7°C. Tak malý
rozdíl po tak dlouhou dobu je hodně vzácný úkaz
V Hl.Životicích sněžilo celkem sedmkrát, napadlo nejvýš 2 cm
sněhu a ten se udržel pouze několik hodin
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ve třetím lednovém týdnu vystoupil tlak vzduchu na téměř
1050 hPa a byl nejvyšší za posledních více než 100 roků
 mimo náš region – 12.února hlásila slovenská povětrnostní
služba mimořádně průzračný vzduch ve vyšších hladinách. Z
Vysokých Tater byly vidět vrcholky Rumunských Karpat ve
vzdálenosti 300 km.
Od 21. března do konce dubna činil srážkový úhrn v Hl. Životicích
pouhé 3 mm. Půdní sucho ale umocnilo nadprůměrné množství
slunečního svitu a častý vysušující vítr.
Od prosince do července,tedy během osmi měsíců,spadlo v
Hladkých Životicích 514 mm vláhy,dlouhodobý průměr činí 433 mm.
Průměrná teplota byla za celých osm měsíců o 1,6 stupně vyšší ve
srovnání s dlouhodobým normálem vzdálenější minulosti. Pouze
měsíc květen měl teplotu o 2,2 stupně nižší,sedm měsíců bylo
teplotně nadprůměrných,nejvíce únor,kladná odchylka 5,7 stupně.
Měsíční úhrny srážek od prosince do července: 59 12 42 23 2
110 185 81
pozn: při bouřce může být rozdíl v množství vody mezi horním
koncem a středem obce i 10 milimetrů,
jak tomu bylo např. 14. srpna
Informace z meteorologie poskytl L. Rošlapil
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Muzeum Novojičínska, příspěvková organizace

Zámek Kunín
Kunín 1, 742 51 Kunín
Tel.: +420 556 749 420
E-mail: kunin@muzeumnj.cz
Web: www.zamek-kunin.cz

Zámek Kunín
Navštivte pokoje Zámku Kunín,
jednoho z nejbohatěji vybavených instalovaných zámků na
Moravě.
Přichystali jsme pro Vás také Slavnosti růží pro paní hraběnku
ve dnech 26. září až 4. října 2020.
A také výstavu Vzpomínky na monarchii jedinečnou výstavu klobouků, livrejí a erbovních knoflíků
služebnictva šlechty.
Zámek Kunín můžete navštívit v měsících září a říjnu
denně mimo pondělí od 9.00 do 17.00 hodin.
Zámek bude otevřen ZDARMA!
www.zamek-kunin.cz

PhDr.Jaroslav Zezulčík
kastelán
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INZERCE
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