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Slovo starostky
Vážení spoluobčané…
Náš život se vrací pozvolna do normálu. Ještě z nás sálá napětí, co
bude dál, zda se pandemie nevrátí , jak se máme chovat, zda vše
hodit za hlavu a tvářit se jakoby nic ? Na to nám asi nikdo neodpoví a
tak si myslím, že zlatá střední cesta bude tou nejlepší odpovědí.
Nechceme už být doma v izolaci, ale taky se nechceme bezhlavě
vrhnout do masových akcí a zábav. Snažíme se všichni ve zdraví
překonat tuto nejistou dobu , příliš se neshromažďovat ale přesto
být už více spolu. Máme pro Vás, pro všechny, takový vstřícný dárek
– otevřeli jsme náš Životický park, plný nových atrakcí v duchu
dnešních opatření. Na plochu celého areálu jsme rozmístili sportovní
zátiší, která jsou vhodná pro všechny věkové kategorie a při této
nové zábavě se nemusíme na sebe mačkat. Jedná se o profesionální
dráhu na cvrnkání kuliček, umístěnou doprostřed parku. Hned vedle
zastřešeného posezení je umístěn stůl na stolní tenis
s protiskluzovou ochrannou plochou a vzadu , za Živokládem je pro
Vás připraveno nové posezení a hřiště na pétanque. Celému areálu
pak vévodí nová jevištní scéna z akátového dřeva. Tak račte vstoupit
a ať se Vám líbí…
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V mateřské školce jsou již stavební práce v plném běhu a děti se mají
na co těšit. Už se rýsuje nová koupelna, veselé obkládačky s motivy
zvířátek, nová umyvadélka, záchodky i skříňky – prozradím i to, že se
nemohou dočkat hlavně Vaše paní učitelky. Ty mají taky velké
zásluhy při vybírání dekorů a barev. Děkuji jim tímto za jejich
vstřícnost a spolupráci a Vám děti a rodiče, že tyto změny zvládáte
naprosto v pohodě a bez potíží ( stejně ale byla legrace ten první
den, když jste podle seznamů hledali, kde máte odevzdat dítě
).
Chodník u obchodu už taky nabývá ztracené podoby a věřím, že
všechny problémy, které nečekaně vyskakují, zvládneme a vyřešíme
ke spokojenosti nás všech. Jedná se o druhou etapu akce „
Bezbariérové chodníky v obci Hladké Životice“. Jde o finančně
nákladné projekty, proto se snažíme na ně získávat dotace. Chodník
na Oderské ulici byl postaven z dotačního titulu výzvy MAS Regionu
Poodří. Chodník u prodejny COOP stavíme z našeho obecního
rozpočtu. Jde o rekonstrukci, která výrazně nemění jeho parametry,
takže nesplňujeme podmínky žádného vyhlášeného dotačního titulu.
V nejbližších dnech se chystám začít projednávat výkupy pozemků „
Na kukačce“ od našich občanů a doufám, že se rozumně domluvíme.
Občané Pustějova už nám svůj souhlas dali. Začínáme taky
projednávat už konkrétní prodeje pozemků na ulici Fulnecké a
nejhorší (tedy nejdelší) jednání už probíhá s Úřadem pro zastupování
státu. Zde potřebujeme vykoupit celý úsek příkopu vedoucí
k místnímu vlakovému nádraží. Projekt je hotový , tak jen vyjednat
odprodej. Samozřejmě se počítá taky s přechody pro chodce u mlýna
a směrem na ulici Na Stráni.
I když byla situace v zimních měsících složitá, prodlužovaly se
termíny jednání na úřadech a na vyjadřovačky od správců sítí se
dlouho čekalo, nezaháleli jsme a dokázali jsme podat 5 kompletních
žádostí o dotace pro naši obec. A už začínáme sbírat ovoce
.
Máme přiklepnutou dotaci na opravu všech lávek přes Husí potok,
které jsou ve vlastnictví obce. Obdržíme dotaci na výstavbu nového
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multifunkčního sportovního hřiště, v areálu fotbalového hřiště na
ulici Kujavské. V dnešní době je ovšem velký problém nasmlouvat
kvalitní stavební firmu , která by byla ochotná se do těchto staveb
pustit v co nejkratším termínu. Mnohé firmy čekají na návrat svých
dělníků, kteří jsou ve velkém počtu ze zahraničí a tak se do
sjednávání kontraktů ještě příliš nepouštějí. Situace na podzim je
nejistá a termín je termín. Ale udělám pro to vše, abychom začali co
nejdříve.
Žádala jsem taky o dotaci na opravu hospodářského zázemí za
obecním úřadem. Tam jsme úspěšní nebyli, počkám na vyhlášení
jiného dotačního titulu a zkusím požádat znovu. Každým dnem ještě
čekáme na vyhlášení výsledků na další již podané žádosti o dotace :
„Rekonstrukce bytového domu “, „Nové interiéry v mateřské školce
a školní kuchyni“ a „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“. Tak si držme
palce.
Tak to bychom měli ty akce stavební a jak to bude v naší obci
s kulturou ? Po pravdě… zatím nevím. Nechci ohrozit starší jubilanty
a naše nové nejmladší občánky hromadným shlukováním v sále .
Akce konané s rouškou na obličeji , to není to pravé ( hlavně při
focení) a tak počkáme, jak se bude situace na podzim vyvíjet. Moc už
se na Vás všechny těším a věřím, že se brzy setkáme.
Sportovci – fotbalisté, ti už jsou opět v pohybu. Přejeme jim mnoho
pěkných utkání a hlavně přátelskou sportovní atmosféru. A ještě
poděkování, za to, že připravují sběr železa po celé obci.
Musím také poděkovat našim hasičům. Naštěstí nikde nehoří, ale
přívalové deště a záplavy sklepů zvládli perfektně a hlavně oceňuji
jejich šikovnost a ochotu kácet nebezpečné stromy a ořezy větví,
které ohrožují naše občany.
Tak to bylo malé ohlédnutí za naší prací a nástin toho, do čeho se
chceme pustit. Vždy, když už chci své slovo starostky ukončit, si
vzpomenu na něco důležitého. Příjezdová cesta ke kostelu. Několik
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let urguji její opravu, upozorňuji na nebezpečí úrazu , ale až dodnes
marně. Životická farnost na tuto opravu nemá volné peníze. Proto
jsme se domluvili s Ostravským biskupstvím, že nám tuto cestu
bezplatně převedou do našeho vlastnictví ( zastupitelé minulý týden
tuto transakci schválili) a my si ji za obecní peníze dáme opravit. A já
slibuji, že do letošních dušiček bude hotovo.
A nyní už Vám všem přeji krásně prožité léto, dětem aktivní
prázdniny a pěkné chvíle strávené na dovolené se svými rodiči či
prarodiči. Hlavně musíme věřit, že už bude dobře a že budeme žít
dál bez větších omezení – prostě tak, jak jsme byli zvyklí.
Vaše starostka Irena Ravčuková

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLADKÉ ŽIVOTICE
Zastupitelstvo obce Hladké Životice na svém 13. zasedání dne
8. 3 .2021
•

•

•

Schválilo Kupní smlouvu mezi účastníky:
Prodávající: manželé Josef a Eliška Kopečtí, Hladké Životice a
Kupující: Obec Hladké Životice. Předmětem této smlouvy je
koupě pozemku parc. č. 1338/3, a dílu označeného jako „a“
o výměře 28 m² z pozemku parc. 81, který je přisloučen
k pozemku parc. č. 1338/3 tak, že pozemek parc. č. 1338/3
bude o výměře 187 m², vše v k.ú. Hladké Životice,za kupní
cenu 80,- Kč/m²
Schválilo položky navržené k vyřazení z majetku obce Hladké
Životice z provedené inventarizace majetku obce ke dni
31.12.2020
Schválilo Rozšíření Strategického rozvojového plánu obce
Hladké Životice o ř.č. 48 se zněním: Rozšíření prostor a
vybudování nového sportoviště pro ZŠ a MŠ Hladké Životice
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Usnesení Rady obce Hladké Životice
Rada obce Hladké Životice na své 31. schůzi dne 14. 12. 2020
•
•

•

•

•

•

•

•

•

Schválila Smlouvy č.232, 233 ,234, 235 o nájmu hrobových
míst na dobu 10-ti let od r. 2021 do roku 2030
Schválila Dodatky č.1 ke smlouvám č.155, 158, 169, 160,
161, 163, 164, 159 o nájmu hrobových míst, které prodlužují
smlouvy na dobu 10-ti let od r. 2021 do r. 2030
Schválila Dodatky č.2 ke smlouvám č. 73, 99, 105, 106 o
nájmu hrobových míst, které prodlužují smlouvy na dobu
10-ti let od r. 2021 do r. 2030
Schválila Smlouvy o poradenské činnosti č. 2020/129/S ,
č.2020/130/S, č.2020/131/S, č.2020/141/S zhotovitele
INNOVA Int. s.r.o. se sídlem Rudná 847/10, Ostrava –
Vítkovice, IČO: 27857255
Schválila objednávku č. 2020092, zhotovitele INNOVA Int.
s.r.o. se sídlem Rudná 847/10, Ostrava – Vítkovice, IČO:
27857255
Schválila příkazní smlouvu č. 2020/140/P na zajištění
administrace veřejné zakázky s názvem „rekonstrukce MŠ
Hladké Životice“ zhotovitele INNOVA Int. s.r.o. se sídlem
Rudná 847/10, Ostrava – Vítkovice, IČO: 27857255
Schválila provést ozvučení tělocvičny ZŠ a MŠ Hladké
Životice za cenu 19.004,- Kč včetně DPH firmou Elmik s.r.o.,
Valašské Meziříčí
Schválila Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4kV (NN) číslo 20_SOBSO1_4121712424
mezi žadatelem: Obcí Hladké Životice a provozovatelem
distribuční soustavy: ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČO:
24729035
Schválila finanční odměnu ředitelce ZŠ a MŠ Hladké Životice,
Mgr. Věře Tomšů
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•
•

Schválila finanční dar ve výši 30.000,- Kč pro členy JSDH
Hladké Životice
Schválila rozpočtové opatření č.6 a pověřila starostku obce
podpisem Darovací smlouvy na 200.000,- Kč od dárce:
Řeznictví H+H, se sídlem Hlavní 46, Hladké Životice, IČO:
26788942, zastoupená ing. Karlem Pilčíkem

Rada obce Hladké Životice na své 32. schůzi dne 15. 2. 2021
•

•

•

•
•

•
•

Schválila uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene a dohodu o umístění stavby IP-12802027977/2, Hladké Životice, č.p. 189, NNK mezi obcí
Hladké Životice a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín IVPodmokly
Schválila uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti č. IP-12-8024928/3, p.č. 867/2 a 3, NNK mezi
obcí Hladké Životice a ČEZ Distribucí, a.s., se sídlem Děčín IVPodmokly
Schválila Smlouvu o zabezpečení nákupu, zpracování a
vedení knihovního fondu pořízeného z prostředků obce
uzavřenou mezi obcí Hladké Životice a Městským kulturním
střediskem Nový Jičín, p.o.
Schválila finanční dar ve výši 7.500,- Kč pro žadatele DĚCKO,
o.p.s., Nový Jičín
Schválila finanční dar z rozpočtu obce ve výši 2.000,- Kč pro
spolek STONOŽKA, Asociace rodičů a přátel zdravotně
postižených dětí v ČR z.s., Ostrava-Hrabůvka
Schválila žádost ZŠ a MŠ Hladké Životice o uzavření školní
družiny v době jarních prázdnin, a to od 8.3. – 12.3.2021
Schválila žádost o uzavření provozu školní družiny, školní
jídelny a mateřské školy v Hladkých Životicích v době
rekonstrukce od 1.7. – 31.8.2021
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•

•

•
•
•

•

•

•

Schválila zveřejnění Záměru obce prodat pozemek v jejím
vlastnictví. Pozemek p.č. 1025/14 v k.ú. Hladké Životice,
ulice Na Stráni
Schválila zveřejnění Záměru obce pronajmout části pozemku
v jejím vlastnictví. Pozemek č.p. 1025/27 v k.ú. Hladké
Životice, ulice Na Stráni. Cena nájmu stanovena na 5,Kč/m²/rok
Schválila rozpočtové opatření č.1/2021 a pověřila starostku
obce s jeho zveřejněním
Pověřila starostku obce předložením návrhu rozšíření
Strategického rozvojového plánu obce zastupitelům
Schválila stavební firmu UNISTAD spol.s r.o., Suchdol nad
Odrou, jako zhotovitelskou firmu pro akci: Rekonstrukce
vnitřních prostor objektu základní školy Hladké Životice –
II.etapa“
Schválila uzavření Smlouvy o poradenské činnosti č.
2021/019/S mezi obcí Hladké Životice a společností INNOVA
Int. s.r.o., Ostrava-Vítkovice
Pověřila starostku obce, aby vyvolala jednání s vlastníkem
p.č.775 v k.ú. Hladké Životice za účelem koupi části této
parcely vhodné k rozšíření venkovních prostor pro ZŠ a MŠ
Hladké Životice
Určila, aby na rekonstrukci sklepních prostor a kotelny ZŠ
dohlížel za investora (obec Hladké Životice) p.Kukol

Rada obce Hladké Životice na své 33. schůzi dne 9. 4. 2021
•

Schválila Dodatek č.1 s přílohou dodatku č.1 k licenční
smlouvě „k užívání softwarové aplikace pro tvorbu a
evidenci usnesení zastupitelstva a rady obce“ ze dne
5.6.2017 mezi smluvními stranami: Obcí Hladké Životice a
zhotovitelem Mgr. Miroslavem Pizurem, Olomouc, IČO:
07895607

~8~

•
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Schválila účetní závěrku za rok 2020 Základní a Mateřské
školy Hladké Životice, p.o.
Schválila žádost ZŠ a MŠ p.o.,Hladké Životice „O rozdělení
hospodářského výsledku se ziskem ve výši 92.327,96 Kč,
dosaženého za období 1.1.2020 -31.12.2020“ takto: celý zisk
bude převeden do rezervního fondu
Schválila žádost ředitelky ZŠ a MŠ p.o. Hladké Životice na
dodatečné práce (č.1 a č.2 dle krycích listů rozpočtů) nad
rámec SOD na akci „ZŠ Hladké Životice-II. etapa
rekonstrukce a vybavení vnitřních prostor“ v celkové výši
31.750,17 Kč včetně DPH
Schválila přijetí dotace ve výši 383.300,- Kč z rozpočtu MSK –
Program obnovy a rozvoje venkova MSK 2021 – Dotační titul
č.1 – investiční na akci „Rekonstrukce vnitřních prostor
objektu ZŠ Hladké Životice II. etapa“
Schválila firmu UNISTAD spol. s r.o., Suchdol nad Odrou,
IČO:43961045, aby pro naši obec provedla stavební akci:
„Hladké Životice, bezbariérové chodníky vč. navazujících
staveb podél silnice III/46426, III/46420, III/46736 – část od
ul. Na Stráni po obchod COOP“
Schválila žádost o finanční příspěvek ve výši 1.900,- Kč pro
Společnost přátel Poodří, z.s., Ostrava-Mariánské Hory,
IČO:64627870, na vydávání časopisu POODŘÍ
Schválila žádost o pokračování podpory Linky bezpečí, z.s.,
Praha 8, IČO:61383198 a finanční příspěvek na provoz této
linky ve výši 3.000,- Kč
Schválila žádost o finanční dar ve výši 25.000,- Kč pro Český
svaz včelařů z.s., Suchdol nad Odrou, IČO:64125483, na
činnost včelařského spolku
Schválila zakoupení štěpkovače CRONIMO za obecní traktor
do max.výše 80.000,-Kč včetně DPH
Schválila zakoupení čelního nakladače pro obecní traktor
Solaris do max. výše 210.000,-Kč včetně DPH
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•

•

•

•

•

•

•

•

•

Pověřila starostku obce vypracováním cenové relace na
pořízení digitální venkovní úřední desky a podmínky její
montáže
Schválila Smlouvu o dílo na tvorbu GIS obce Hladké Životice
pro rok 2021 mezi obcí Hladké Životice a společností DIGIS,
spol. s r.o., Moravská Ostrava, IČO: 19012276
Schválila nájemní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a
Anetou Kováčovou a Potsangbamem Jasobantou, bytem
Hladké Životice, na pronájem části pozemku p.č. 1025/27
„b“ v k.ú. Hladké Životice v rozsahu 99 m²
Schválila nájemní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a
manžely MUDr. Josefem Zogatou a MUDr. Katarínou
Zogatovou, bytem Hladké Životice, na pronájem části
pozemku p.č. 1025/27 „c“ v k.ú. Hladké Životice v rozsahu
210m²
Schválila nájemní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a
manžely ing. Janem Zezulkou a Kateřinou Zezulkovou, bytem
Vražné, na pronájem části pozemku p.č. 1025/27 „d“ v k.ú.
Hladké Životice v rozsahu 247m²
Schválila nájemní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a
manžely Tomášem Baťkem a Anetou Baťkovou, bytem
Opava, na pronájem části pozemku p.č. 1025/27 „e“ v k.ú.
Hladké Životice v rozsahu 210m²
Schválila nájemní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a
manžely Davidem Novosadem a Veronikou Novosadovou,
bytem Hladké Životice, na pronájem části pozemku p.č.
1025/27 „f“ v k.ú. Hladké Životice v rozsahu 206m²
Schválila nájemní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a
manžely Lubomírem Mutinou a Martinou Mutinovou, bytem
Hladké Životice, na pronájem části pozemku p.č. 1025/27
„g“ v k.ú. Hladké Životice v rozsahu 212m²
Schválila nájemní smlouvu mezi obcí Hladké Životice a
manžely Markétou a Markem Žitníkovými, bytem Hladké
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•

•

•
•

•

•

•

•

•

Životice, na pronájem části pozemku p.č. 1025/27 „h“ v k.ú.
Hladké Životice v rozsahu 218m²
Schválila Dodatek č.2 ke smlouvě č.97 o nájmu hrobového
místa, kterým se prodlužuje pronájem na dobu 10-ti let, od
r.2021 do r.2030
Schválila zveřejnění záměru prodat pozemek v majetku obce
p. č. 1025/14 v k.ú. Hladké Životice, ulice Na Stráni, o
celkové výměře 2.083 m². Minimální cena za m² je
stanovena na 900,- Kč.
Schválila vypsání poptávky na zpracovatele projektové
dokumentace na akci: „Parkoviště pro Životický park“
Schválila vypsání poptávky na zajištění stavebního dozoru na
akci „Rekonstrukce chodníku od ulice Na Stráni po prodejnu
COOP“ a „Rekonstrukci MŠ Hladké Životice – interiéry“
Schválila firmu UNISTAD spol. s r.o., Suchdol nad Odrou, IČO:
43961045, jako dodavatele stavebních prací pro akci:
„Mateřská škola Hladké Životice – obnova interiérů“
Doporučila členům zastupitelstva obce připojit se do
projednávání záměru „Průmyslový park Hladké Životice“
podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
distančně
Schválila žádost o dotaci z rozpočtu obce pro Myslivecký
spolek Hladké Životice, IČO:48808326 pro rok 2021
v požadované výši 30.000,- Kč
Neschválila předložené žádosti spolků obce Hladké Životice:
Senior klub – podaná dne 21.10.2020, TJ NIVA – podaná dne
27.10.2020, Sportovní spolek Poodří – podaná dne
26.10.2020, Sportovní klub HŽ – podaná dne 26.10.2020, SH
ČMS – podaná dne 30.10.2020 v jejich požadované výši
Schválila poskytnutí finančního daru ve výši 5.000,- Kč
z rozpočtu obce pro obecní spolky Hladkých Životic: Senior
klub IČO: 22772073, TJ NIVA IČO: 49590715, Sportovní
spolek Poodří IČO: 04201663, Sportovní klub HŽ IČO:
60336595 a SDH HŽ IČO: 65471911
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•
•
•
•

•
•

Schválila Rozpočtové opatření č.2
Uložila místostarostovi obce, aby na příští schůzi RO
předložil ke kontrole obecní kroniku
Uložila místostarostovi obce povinnost provést v terénu
evidenci pronajatých kompostérů
Pověřila starostku obce dalším jednáním s Farností a
přípravou darovací smlouvy na příjezdovou cestu ke
hřbitovu do majetku obce Hladké Životice a následnou
přípravou cenového rozpočtu na opravu této cesty
Neschválila žádost o umístění dopravních retardérů v ulici
Na Stráni
Pověřila starostku obce opatřením dalších podkladů nutných
pro rozhodnutí o potřebě pořídit nové hasičské auto pro
naší jednotku

Rada obce Hladké Životice na své 34. schůzi dne 11. 5. 2021
•
•
•

•

•

•
•

Schválila přijetí kompenzačního bonusu pro rok 2021
(příspěvek ze státního rozpočtu) ve výši 41.783,69 Kč
Schválila Rozpočtové opatření č.3
Schválila vyvěšení Záměru obce pronajmout pozemek v jejím
vlastnictví: část pozemku p.č.25 v k.ú. Hladké Životice o
výměře 20 m², před budovou OÚ
Schválila vyvěšení Záměru obce pronajmout objekt „kiosku“
na p.č. 93 v k.ú. Hladké Životice za účelem zajistit prodej
drobného občerstvení pro návštěvníky Životického parku
Schválila vyvěšení Záměru obce prodat pozemek v jejím
vlastnictví p.č. 1025/31 v k.ú. Hladké Životice, ul. Na Stráni,
trvalý travní porost o výměře 409 m²
Schválila smlouvu č.236 o nájmu hrobového místa na dobu
10-ti let, od r.2021 do r.2031
Schválila Smlouvu o poradenské činnosti č. 2021/020/S mezi
obcí Hladké Životice a společností INNOVA Int. s.r.o. Ostrava
– Vítkovice, IČO: 27857255
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•

•

•

•
•

•

Schválila uzavření „Souhlasu s dočasným užíváním a
vstupem na pozemek“ mezi obcí Hladké Životice a Povodím
Odry, s.p., Ostrava, IČO: 70890021
Schválila jako TDS na akci „Rekonstrukce chodníkového
tělesa na ulici Hlavní v Hladkých Životicích“ autorizovaného
stavitele č. autorizace 1100727 Vojtěcha Pšeju s.r.o.,
Kopřivnice, IČO: 06655297
Schválila jako TDS na akci „Rekonstrukce MŠ v Hladkých
Životicích“ autorizovaného stavitele č. autorizace 1100727
Vojtěcha Pšeju s.r.o., Kopřivnice, IČO: 06655297
Uložila (už opětovně) místostarostovi obce povinnost
provést v terénu evidenci pronajatých kompostérů
Schválila navržené odvodňovací práce v Životickém parku a
pověřila starostku obce jejich objednáním (dle cenové
nabídky)
Neschválila žádost pí. Marie Kopecké, Hladké Životice, na
vybudování odpadní šachtice
všnanci

Tříkrálová sbírka 2021
Vzhledem k situaci, jsme měli netradiční postup tříkrálové sbírky. I
přesto se v naší obci umístily pokladničky, kterých někteří z Vás
využili, jiní se rozhodli darovat na dobrou věc bezhotovostními dary
přímo na účet Charity Odry. Všem velký dík za jejich štědrost.
V naší obci se rozpečetění pokladniček konalo dne 18.1.2021 na
obecním úřadě, kde se zjistila vybraná částka 24.596,- Kč, která byla
zaslána také na účet Charity Odry. Tak vysokou částku nikdo nečekal.
Je vidět, že i za takto nepříznivých podmínek máte potřebu dělat
dobré skutky.
Tímto bych chtěla ještě poděkovat pracovnicím COOP Jednota, za
jejich ochotu, že souhlasily s umístěním pokladniček v obchodě.

Rošlapilová Markéta
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Obecní úřad
Úřední hodiny pro veřejnost
Pondělí 8:00 -11:30
Středa 8:00 -11:30

12:00 – 17:00
12:00 – 17:00

UPOZORNĚNÍ
Byla zrušena pevná telefonní linka
obecního úřadu 556 756 023

605 553 156
OOPPOZOOoR
Nové telefon.číslo

OZNÁMENÍ
Z důvodu čerpání řádné dovolené budou
obecní úřad a místní knihovna od
26.7.2021 – 6.8.2021 uzavřeny.

ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU
PŘEJÍ VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ LÉTA.
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Sportovní spolek Poodří
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Základní škola Hladké Životice
Kytičky pro zdravotníky
Ve školní družině jsme se pustili do výroby překvapení pro
pracovníky zdravotnických zařízení, kde pracují rodiče našich dětí.
S chutí jsme vybarvovali, vystřihovali, skládali, razili s raznicí a lepili.
Výsledkem byly kytičky z kolíčků na prádlo, které potěšily nejen naše
zdravotníky.
Tímto způsobem jsme jim také poděkovali za jejich záslužnou a
obětavou práci, která zvlášť v téhle době vůbec není jednoduchá a
my jsme jim za ni vděčni.
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Velká hra
Během měsíce dubna a května probíhala pod záštitou školní družiny
hra „Pojďme se hýbat po Hladkých Životicích a okolních obcích.“
Účelem hry bylo v koronavirové době rozhýbat naše děti. Na dvou
trasách byly rozmístěny úkoly. Jedna trasa vedla po Hladkých
Životicích a jejím cílem bylo zjistit co nejvíce informací a zajímavostí
o naší vesnici. Druhá trasa vedla po obcích, odkud pocházejí naši
dojíždějící žáci a děti se dozvěděly zajímavosti o přírodě kolem nás.
Dne 31. května bylo vylosováno 15 výherců z MŠ a ZŠ. Děti obdržely
věcné ceny, které pořídil Klub rodičů. Dětem se netradiční využití
volného času moc líbilo.
Vychovatelka Lada Mičulková

Děti dětem
V úterý 1.6. oslavili naši žáci svůj svátek absolvováním zábavné trasy,
která vedla z naší školy po malé straně a končila na fotbalovém
hřišti. Během své cesty plnily děti 1. – 3. ročníku dovednostní,
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zábavné a vědomostní úkoly na deseti stanovištích, které si pro ně
připravili jejich kamarádi ze 4. a 5. ročníku. Celé dopoledne
probíhalo v duchu plném pohody a skvělé zábavy. Vše bylo završeno
opékáním špekáčků a hledáním pokladu. K dobré náladě dopomohlo
i sluníčko, které neodolalo a po dlouhých zamračených dnech
konečně vykouklo z mraků, aby se podívalo, jak si naše děti užívají
svůj svátek.

Ráda bych touto cestou poděkovala rodičům za jejich vstřícnost,
spolupráci a podporu v tomto nelehkém školním roce. Kdyby nám
někdo před rokem jen naznačil, jaké změny ve vzdělávání nás
čekají, nikdo by mu nevěřil. Snad ten příští školní rok bude alespoň
z části takový, na jaký jsme zvyklí.
Velké poděkování patří i paní starostce a celému zastupitelstvu.
Bez Vás bychom neměli opravenou tělocvičnu, sklepy a kotelnu ZŠ,
neprobíhala by rekonstrukce MŠ a jídelny.
Jelikož kovidová situace nám neumožnila slavnostní předání a den
otevřených dveří, můžete se na nově zrekonstruované prostory
podívat na našich webových stránkách www.zshlzivotice.cz.
Vzhledem k rekonstrukci budovy MŠ, kuchyně a jídelny se letos
nebude konat prázdninová družina, provoz školní jídelny bude od
1.7. do 31.8.2021 uzavřen.

Příjemné léto, dostatek dobré nálady a hlavně hodně zdraví
přejí všem malým i velkým
zaměstnanci ZŠ a MŠ Hladké Životice .
Mgr. Věra Tomšů
Ředitelka ZŠ a MŠ Hladké Životice
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Mateřská škola Hladké Životice
ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Život v mateřské škole se za poslední rok stejně jako i všude
jinde výrazně změnil. Nebylo možné pořádat oblíbené a
tradiční akce, přesto jsme se všichni snažili běžné dny dětem
alespoň trochu zpestřit. Podařilo se nám zapojit rodiče do
výtvarné akce „Rodiče tvoří s dětmi“ a jejich krásné výtvory
vystavit v MŠ, děti se také zapojily do výtvarných soutěží
„Příroda kolem nás“ a „Western a koně očima dětí“ (zde děti
postoupily až do semifinále).
Taky jsme uspořádali
„Pyžamkový den“, který byl plný her a zábavy a děti si jej
náramně užily.

V době uzavření MŠ z důvodu epidemiologické situace byly na
webových stránkách školy nabízeny nejen pro děti s povinným
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předškolním vzděláváním úkoly k procvičování znalostí a
dovedností potřebných k nástupu do ZŠ.
V současné době je již v plném proudu rekonstrukce vnitřních
prostor MŠ a předškolní vzdělávání probíhá v náhradních
prostorech. Děti mají k dispozici tělocvičnu v přízemí MŠ a dvě
oddělení školní družiny ZŠ. Přestože jsou náhradní prostory pro
děti velmi atraktivní a dětem zde nic nechybí, již teď se těšíme,
až se po prázdninách sejdeme v nově zrekonstruovaných
prostorech mateřské školy.
Uzavření MŠ během letních prázdnin
Vzhledem k probíhající rekonstrukci vnitřních prostor MŠ a s ní
související rekonstrukcí školní jídelny bude mateřská škola od
1.7. do 31.8.2021 UZAVŘENA. Děkujeme za pochopení.
Bc. Lenka Lakomá, vedoucí učitelka MŠ

TJ NIVA Hladké Životice z.s

JARNÍ FOTBALOVÁ SEZÓNA
Jarní část soutěží mužů a žáků byly zrušeny, jelikož by se nestihly
dohrát. Muži i žáci mají jednou týdně tréninky. Tým mužů bude hrát
do konce června celkem tři utkání:
05.06.2021 TJ NIVA Hladké
17:00
Životice

Děrné

12.06.2021 TJ NIVA Hladké
17:00
Životice

Stachovice

19.06.2021
Bílov
17:00

TJ NIVA Hladké
Životice
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Po těchto utkáních bude jarní část ukončena a doufejme, že od nové
sezony 2021/2022 tedy od podzimu budou soutěže mužů a žáků
probíhat tak jak mají a řádně se dohrají.

SBĚR ŽELEZA
Dne 26.6.2021 od 08.00 hod. proběhne opět sběr železa v naší
obci stejně v předešlých letech. Těm občanům, kteří se rozhodnou
nám své staré železo odevzdat, již předem děkujeme. Proto si vás
dovolujeme požádat, abyste železo nedávali do velkoobjemových
kontejnerů, ale ponechali si ho pěkně doma s tím, že my si ho u vás
osobně při sběru železa vyzvedneme. Svým počinem tak přispějete
na rozvoj fotbalu v Hladkých Životicích. Dále Vás prosíme, abyste
nám nachystali čisté železo, např. jízdní kola bez plášťů, staré bojlery
bez izolačních obalů a podobně, ve sběrně nám to poté nechtějí vzít.
Děkujeme předem.

OSLAVY VÝROČÍ 70 LET OD ZALOŽENÍ TJ NIVA
HLADKÉ ŽIVOTICE
Tyto oslavy byly z roku 2020 přesunuty do 26.6.2021, avšak tyto
jsme v uvedeném termínu zrušili a plánujeme je uskutečnit v září
2021, tak snad nám to vyjde.
Více informací, a hlavně fotek na webu
https://tjnivahladkezivoti.wixsite.com/website
https://www.facebook.com/tjniva/
Martin Mikunda
trenér týmu žáků a
člen Výkonného výboru
TJ NIVA Hladké Životice,z.s.
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PRŮLOMOVÉ ZMĚNY V ODPADOVÉM
HOSPODÁŘSTVÍ OBCÍ
Od 1. 1. 2021 máme nový zákon o odpadech, který představuje řadu
významných změn, které mají vliv na obce a tím pádem i na běžného
občana.
Obce mají povinnost určit místa pro oddělené soustřeďování
recyklovatelných složek komunálního odpadu (tzn. nebezpečného
odpadu, papíru, plastů, skla, kovů, biologického odpadu, jedlých
olejů a tuků a od 1. 1. 2025 rovněž textilu). Legislativou byly proto
v jednotlivých letech stanoveny vysoké procentní cíle pro zajištění
odděleně soustřeďovaných složek komunálního odpadu. Úkolem
tedy bude zajistit vytřídění podstatně většího množství jednotlivých
složek komunálních odpadů než doposud.
V této souvislosti je nutné si uvědomit, že obce budou mít stoupající
náklady na svoz směsného komunálního odpadu oproti sběru
využitelných odpadů (papír, plasty, sklo, biologicky rozložitelný
odpad aj.). Jedná se až o trojnásobek, což je důvodem, proč by měli
občané předcházet vzniku odpadů, např. formou domácího
kompostování, maximálně třídit recyklovatelné složky komunálního
odpadu a snažit se o co nejmenší podíl zbytkového směsného
odpadu.
Od letošního roku došlo ke zvýšení poplatků za ukládání
využitelného odpadu na skládku a tento poplatek bude
v následujících letech pravidelně navyšován, tj. pro připomenutí
v loňském roce 500 Kč, nyní 800 Kč a od roku 2029 již 1.850 Kč za
jednu tunu. Následný rok 2030 je navíc zlomový, neboť se váže
k zákazu ukládání směsného komunálního odpadu na skládky.
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Pokud tedy nedojde u občanů k výraznému snížení produkce
směsného komunálního odpadu, budou muset obce v blízké
budoucnosti přistoupit k významnému navýšení poplatků za svoz
komunálních odpadů.
Změnu zaznamenají občané i v případě nakládání se stavebním
odpadem. Pokud se nejedná o výjimku, kdy nad malým množstvím
vzniklým při drobných opravách (např. kyblík omítky, kachliček
apod.) přebere zodpovědnost obec v rámci svého obecního systému,
pak musí být jejich předání oprávněné osobě pouze na základě
písemné smlouvy. Zákon řeší také problematiku tzv. černých
skládek. Vlastník pozemku má neprodleně povinnost informovat
obecní úřad obce s rozšířenou působností o její existenci. Není-li
znám vlastník odpadu, vyzve tento správní orgán majitele pozemku,
na kterém se odpad nadchází, k jeho odklizení.
Uvedené informace jsou rychlým přehledem změn, které nás čekají.
Je v rukou nás všech, jak osobním přístupem přispějeme ke snížení
produkce odpadů, ať již předcházením jeho vzniku, pečlivějším
třídním nebo dalšími způsoby.
Ředitelka společnosti ASOMPO, a.s.
Životice u N.Jičína
Mgr. Marta Kiššová

Na kolečkových bruslích bezpečně
Slunečné a teplé jarní dny začínají převažovat nad těmi deštivými a
studenými, což přináší možnost častěji využívat rekreační a
sportovní aktivity prováděné venku. Mezi tyto patří velmi populární
kolečkové brusle. V následujícím textu si připomeneme povinnosti
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bruslařů na kolečkových bruslích a základní zásady bezpečné jízdy na
nich.
Co bychom měli vědět dříve, než na bruslích vyjedeme ven?
Jezdci na kolečkových bruslích jsou podle ustanovení § 2, písmeno j)
zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o
změnách některých zákonů ve znění pozdějších předpisů chodci. To
znamená, že musí dodržovat všechny povinnosti dané tímto
zákonem jak obecně všem účastníkům provozu na pozemních
komunikacích (§ 4), tak i specifické povinnosti dané chodcům, a to v
§ 53 zákona 361/2000 Sb.

Mezi povinnosti bruslaře patří:
•

•

•

Na chodníku nebo na stezce pro chodce nesmí bruslař na
kolečkových bruslích ohrozit ostatní chodce. Tato povinnost
platí také pro lyžaře nebo osoby pohybující se na obdobném
sportovním vybavení. Nebude zde tedy jezdit rychle a
kličkovat mezi ostatními chodci. Na chodníku se pohybují
děti, senioři, lidé s kočárky nebo se psy a při rychlé jízdě
nemusí bruslař dostatečně rychle zareagovat na změnu
směru pohybu těchto osob a může dojít ke střetu.
Pokud je chodník neschůdný nebo v místech vůbec není, pak
se bruslař musí pohybovat po levé krajnici vozovky nebo při
jejím levém okraji (stejně jako chodec čelem proti jedoucím
vozidlům). Během jízdy při levém kraji vozovky mohou jet
vedle sebe maximálně dva bruslaři. Při zvýšeném provozu,
snížené viditelnosti či nepřehledném úseku, smějí bruslit
pouze jednotlivě za sebou.
Při jízdě je bruslař povinen chovat se ohleduplně a
ukázněně, aby svým jednáním neohrozil život, zdraví nebo
majetek jiných osob ani svůj vlastní.
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•

•

Na místech, kde je zřízena stezka pro chodce a cyklisty, na
které je oddělen pruh pro chodce a pro cyklisty, je bruslař
povinen používat pouze pruh vyznačený pro chodce. Zde se
jezdí vpravo a jednotlivě za sebou.
Na kolečkových bruslích je možné také užít jízdní pruh pro
cyklisty nebo stezku pro cyklisty. Zde platí pro bruslaře
povinnost řídit se pravidly určenými pro jízdu na jízdním
kole.

Základní zásady, jak předcházet úrazům kolečkových bruslích:
•

•
•

•
•
•

•

•

Při jízdě mezi chodci dbejte zvýšené opatrnosti.
Nepřeceňujte své schopnosti, neriskujte. Respektujte
technické možnosti bruslí.
Jezděte pouze tam, kde nemůžete ohrozit ostatní.
Zákon nestanovuje bruslařům žádnou povinnou výbavu,
vždy však používejte ochrannou přilbu, sportovní rukavice,
chrániče na zápěstí, lokty a kolena.
Nikdy se během jízdy nedržte za motorové vozidlo nebo za
jízdní kolo, neveďte na vodítku zvíře.
Přizpůsobte styl a rychlost jízdy povrchu po kterém jedete.
Pozornost a opatrnost snižuje poslech hlasité hudby ze
sluchátek na uších či manipulace s mobilním telefonem za
jízdy.
Mějte na paměti, že na bruslích nejde zastavit ihned, brzdná
dráha kolečkových bruslích je v porovnání s brzdnou dráhou
jízdního kola dvojnásobná.
Na místě je také použití reflexních prvků, nezapomínejte na
ně zejména při snížené viditelnosti.

Pro dětské bruslaře je v níže uvedeném odkaze na výukový materiál
zpracováno hravou formou téma, jak se bezpečně chovat na silnici.
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https://www.dopravnivychova.cz/files/editor/files/bezpecne_na_sil
nicich_MDV_casopis_06_042020_screen_KM_prona.pdf
Při dodržování daných pravidel se snižuje riziko vzniku úrazů a
konfliktů s dalšími účastníky silničního provozu a zvyšuje se
pravděpodobnost, že se z výletu či krátké projížďky vrátíte ve zdraví
domů.
Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje
nprap. Bc. Marika Jeličová
vrchní inspektor oddělení prevence
17.května 2021

Pečovatelská služba Charity Odry
Již přes rok se všichni potýkáme s pandemickou situací související
s šířícím se virem Covid – 19. Pandemická situace je těžkou zkouškou
pro nás všechny a nařízená krizová opatření změnila život prakticky
každému z nás. Pečovatelská služba je ale především služba lidem, a
i přes veškerá infekční rizika plnily pečovatelky své poslání v terénu v
plné míře. Patří jim naše obrovské poděkování za jejich odvedenou
práci, mimořádné úsilí a obětavost. Pracovníci pečovatelské služby
v době nouzového stavu poskytovali stálou podporu a pomoc všem
stávajícím klientům a dopomoc s nákupy a pochůzkami všem
seniorům a osobám v karanténě. Všichni pracovníci Charity Odry byli
vybaveni ochrannými pomůckami (rouškami, respirátory, rukavicemi
a dezinfekcí). Byly přijaty opatření pro minimalizaci osobních
kontaktů mezi pracovníky. Každá pečovatelka má k dispozici své
vlastní služební vozidlo a administrativní úkony plní doma na
služebním notebooku. Snažili jsme se, aby situace ovlivnila naše
klienty v co nejmenší míře, ale i přes to jsme museli přistoupit
k omezení některých úkonů, které nejsou životně důležité. Např.
úklid v bytě nebo doprava vozidlem a doprovody. Od listopadu 2020
dochází k pravidelnému testování všech pracovníků na Covid 19
výtěrem z nosohltanu a v dubnu 2021 došlo k plošnému
dobrovolnému očkování pracovníků. Díky společnému úsilí tuto
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situaci zvládáme a nadále pokračujeme v poskytování podpory všem
osobám, které potřebují naši pomoc. Pomocí terénních pečovatelek,
které dojíždějí přímo do domácností, se snažíme umožnit našim
klientům zůstat doma za důstojných podmínek i přes to, že se již
sami o sebe nedokáží postarat v plné míře. Přes veškerá negativa
poslední doby došlo i k pozitivním změnám. V rámci úspěšně
realizovaného dotačního projektu EU jsme v závěru roku 2020
obdrželi pro pečovatelskou službu 9 nových vozů Hyundai, které
podstatně zkomfortnily terénní práci pečovatelkám. V současné
době se připravujeme na nadcházející letní období, kdy je naší
prioritou zajistit zasloužilý odpočinek pečovatelkám a zároveň
zabezpečit péči o klienty. V tomto období nám vypomůžou
pracovnice na Dohodu o provedení práce.
V případě zájmu nebo pro zjištění více informací, prosím,
kontaktujte Vedoucí pečovatelské služby Martinu Hezinovou, tel:
731 075 802. Můžete také, po předchozí domluvě, osobně přijít na
adresu Hranická 1110/32, Odry nebo navštívit naše internetové
stránky https://odry.charita.cz
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