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UPOZORNĚNÍ
Na základě změn v zákoně č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, bylo k
1.7.2012 ukončeno zasílání změnových sestav týkajících se pohybu obyvatelstva
v jednotlivých obcích, které poskytoval odbor vnitřních věcí, oddělení evidence
obyvatel Magistrátu města Opavy. Tím obecní úřad přišel o možnost vnitřní
kontroly pohybu obyvatel s ohledem na aktivity pořádané obcí, které se občanů
všech věkových kategorií různě dotýkají (vítání občánků, dárky jubilantům
apod.). Zároveň také obecní úřad nemá možnost vyzvat občany k nápravě
některých opomenutí např. nahlášení poplatníka u místních poplatků, paušálu
stočného apod. a tím předejít uplatnění „tvrdosti zákona“ v ustanoveních o
povinnosti poplatníků v obecně závazných vyhláškách. Náprava se pak mnohdy
sjednává s uplatněním sankce.
Z tohoto důvodu upozorňujeme občany, aby veškeré změny týkající se
narození dětí, odstěhování se z obce nebo úmrtí příbuzných nahlásili na ohlašovně
Obecního úřadu v naší obci (osobně nebo e-mailem: obec@dolnizivotice.cz)

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - PODĚKOVÁNÍ
Tak jako každým rokem se i letos pod záštitou
Charity Opava v naší obci konala Tříkrálová sbírka.
Celkem po obci koledovalo 6 skupinek pod vedením
těchto vedoucích: Štěchová Dana, Gromannová Marie,
Tomášková Marie, Flejberková Marta, Košárková
Marie a Mičková Monika. Každý vedoucí měl sebou
skupinku tří dětí – koledníčků, kteří těšili spoluobčany
nejen zpěvěm, ale také doprovodem na různé hudební nástroje. Celkem se v naší
obci vykoledovalo 33.057,- Kč, po součtu všech pokladniček to pro Opavskou
charitu činilo 1.444.818,- Kč. Výtěžek z této sbírky je určen k vytvoření centra
poskytujícího komplexní služby seniorům, dobudování několika bytů chráněného
bydlení a zčásti také na úhradu provozních nákladů mateřského centra Neškola.
Všem koledníčkům a jejich vedoucím patří obrovský dík za jejich ochotu a
obětavost a všem spoluobčanům poděkování za jejich štědrost.

ZMĚNA – KARTIČKY MOBILITY
Od 1.1.2013 musí mít občané s průkazem ZTP,ZTPP nové kartičky
mobility (na parkování) – jsou platné na 3 roky (do 31.12.2015). Stačí zajít na
odbor dopravy s průkazkou ZPT, starou značkou a fotografií.
Samotné průkazy ZTP a ZTPP jsou platné do 31.12.2015!

Z JEDNÁNÍ
JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice
konaného 19.11.2012 – USNESENÍ Č. 14
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1.
2.

3.

Zprávu revizní komise o hospodaření Mikroregionu Hvozdnice ke dni
31.7.2012
Žádost ředitelky ZŠ a MŠ Dolní Životice, příspěvkové organizace o
poskytnutí finančního příspěvku na dofinancování 4. třídní učitelky pro rok
2012 ve výši 108 tis. Kč
Rozbor nákladů a tržeb v odpadovém hospodářství obce za rok 2011 a 2012
s návrhem na výši místního poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

2.

3.

4.

Finanční příspěvek dle Zásad poskytování dotace z rozpočtu obce na stavbu
domovních ČOV schválených usnesením zastupitelstva Obce Dolní Životice
ze dne 2.5.2011 panu Tomáši Martínkovi, Holčovická 270, Otice ve výši
30.000,-Kč na ČOV umístěnou u nového rodinného domku v Herticích na
p.č. 1221/5.
Smlouvu o dílo se společností qdq services s.r.o. na vyhotovení
zjednodušené dokumentace – skutečného provedení stavby – pasportu
stavby, dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., vyhotovení projektové dokumentace a
technické zprávy pro potřeby zavkladování a provedení kolaudace staveb na
pozemcích p. č. 239/6, p. č. 239/7, p. č. 239/9 a p. č. 239/10 vše v k.ú. Dolní
Životice a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.
Finanční příspěvek Základní škole a Mateřské škole Dolní Životice,
příspěvkové organizaci ve výši 108 tis. Kč na dofinancování ztráty za 4.
třídní učitelku pro rok 2012 za mzdy a zákonné odvody.
Dodatek č. 2 ke Smlouvě o spolupráci na přípravě cyklistické stezky
Jakartovice-Litultovice-Otice-Opava (MMOPP00D79PE) uzavřený mezi
Statutárním městem Opava, se sídlem Horní náměstí 69, 746 26 Opava,
zastoupené prof. PhDr. Zdeňkem Jiráskem, CSc., primátorem, městysem
Litultovice, se sídlem Litultovice č. p. 1, 747 55 Litultovice, zastoupeným
Janem Raidou, starostou městyse, obcí Otice, se sídlem Hlavní 1,
747 81 Otice, zastoupenou Mgr. Vladimírem Tancíkem, starostou obce,
obcí Uhlířov, se sídlem Uhlířov č. p. 55, 747 84 Uhlířov, zastoupenou
Danuší Lenkovou, starostkou obce, obcí Slavkov, se sídlem Ludvíka
Svobody 30, 747 57 Slavkov, zastoupenou Vladimírem Chovancem,

5.

6.

starostou obce, obcí Štáblovice, se sídlem Štáblovice č. p. 166,
747 82 Štáblovice, zastoupenou Jiřím Hoblíkem, starostou obce, obcí
Mladecko, se sídlem Mladecko č. p. 56, 747 54 Mladecko, zastoupenou
Karlem Seidlerem, starostou obce, obcí Jakartovice, se sídlem Jakartovice
č. p. 89, 747 53 Jakartovice, zastoupenou Helenou Rašovou, starostkou obce,
obcí Bratříkovice, se sídlem Bratříkovice č. p. 33, 747 52 Bratříkovice,
zastoupenou Michalem Volkmerem, starostou obce a obcí Dolní Životice,
se sídlem Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice, zastoupenou Jaroslavem
Vaňkem, starostou obce a schvaluje starostu k podpisu smlouvy.
Udělení plné moci Statutárnímu městu Opava, zastoupené prof. PHDr.
Zdeňkem Jiráskem, CSc, primátorem k zastupování Obce Dolní Životice
v jednání a řízení s úřady u akce Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice
– Otice – Opava.
Zřízení odborné komise k šetření nákladů obce s nakládáním s odpady ve
složení Boris Šlejmar, Ing. Petr Špička, Vlastimil Pasič.

III. Zastupitelstvo obce uložilo:
1.

2.

Finančnímu výboru zapracovat finanční příspěvek ZŠ a MŠ Dolní Životice,
příspěvkové organizaci ve výši 108 tis. Kč na dofinancování ztráty za 4.
třídní učitelku pro rok 2012 do rozpočtového opatření.
Stavební komisi zajistit napojení bytu pod zdravotním střediskem a celého
zdravotního střediska na splaškovou kanalizaci obce

IV. Zastupitelstvo obce revokovalo:
Usnesení č. 3 ze dne 7.2.2011 odst. II. bod 2 ve znění „Zastupitelstvo obce
schvaluje záměr využití bytových prostor budovy zdravotního střediska
v obci p.č. 241 na nebytové prostory obce“
a nově schvaluje:
„Zastupitelstvo obce schvaluje ponechání bytových prostor budovy
zdravotního střediska v obci p.č. 241 na bytové prostory obce a
pronajímat k bydlení“.
2. Usnesení č. 13 ze dne 10.9.2012 1 bod II odst. 1 ve znění: „Zastupitelstvo
obce schvaluje Smlouvu o zřízení práva věcného břemene s panem
Miroslavem Kelnerem, Ostrava Poruba, Francouzská 1007/2 na uložení
kanalizačního řádu na pozemku p.č. 18 a 19 v k.ú. Dolní Životice za cenu
53.570,-Kč a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.“
A nově schvaluje usnesení ve znění:
1.

„Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o zřízení práva věcného břemene
s panem Miroslavem Kelnerem, Ostrava Poruba, Francouzská 1007/2
na uložení kanalizačního řádu na pozemku p.č. 22 za cenu 990,-Kč a na
pozemku p.č. 18 a 19 vše v k.ú. Dolní Životice za cenu 53.570,-Kč dle GP
č. 554-264/2009-III. a zmocňuje starostu k podpisu smlouvy“.
Ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice
konaného 11.12.2012 – USNESENÍ Č. 15
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zprávu revizní komise o hospodaření Svazku obcí pro provoz skupinového
vodovodu Litultovice ke dni 30.11.2012
2. Usnesení Členské schůze Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu
Litultovice ze dne 5.12. 2012 o zvýšení ceny pitné vody pro odběratele
v obcích Svazku od 1.1.2013 na cenu 27,-.Kč/ m3 + DPH dle platných
předpisů
3. Zprávu o činnosti finančního výboru a plnění rozpočtu obce ke dni
30.11.2012 ve výši příjmy 11.573.310,12 Kč a výdaje 10.414.387,08
Kč
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Rozpočtové opatření č. 4/2012 - výdaje nad objem příjmu budou hrazeny ze
zůstatku hospodaření z minulých let
2. Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-Kč za osobu a rok.
3. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
4. Rozpočtový výhled obce
5. Rozpočtové provizorium na rok 2013 do schválení rozpočtu na rok 2013 –
čerpání ve výši 1/12 výdajů rozpočtu 2012 na každý kalendářní měsíc na
provozní výdaje a mzdy
6. Podání žádosti Pozemkovému fondu ČR o vydání pozemků dle seznamu
v příloze tohoto usnesení o kterých se obec domnívá, že se jedná o pozemky,
nebo jejich částí patřící k historickému majetku obce dle zákona č. 172/1991
Sb.
7. Napojení budovy zdravotního střediska a bytu v něm na splaškovou kanalizaci
na ČOV firmou Zdeněk Hruška, Zámecká 143, Slavkov s provedením do
21.12.2012.

8. Smlouvu o bezúplatném převodu pozemků p.č. 993/9, 1037/33, 1038/35,
1276/11 v k.ú. Dolní Životice mezi Městysem Litultovice a Obcí Dolní
Životice na Obec Dolní Životice a zmocňuje starostu obce k podpis smlouvy.
Správní poplatek uhradí Obec Dolní Životice
9. Priority pro podání žádosti o dotaci v roce 2013 a dalších u těchto investičních
akcí obce:
- projektová dokumentace mostu přes Hvozdnici na ulici Nádražní
- údržba stromů na ulici Kostelíková
- hygienické zázemí pro zprovoznění areálu u zámku
- kanalizace Hertice – zvýšení kapacity
- mateřská škola
III. Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Radě obce rozhodnout o podání žádostí o dotaci dle vypsaných dotačních
titulů a schválených priorit investičních akcí obce.

JAK SE ZACHOVAT – RIZIKA A MOŽNÁ NEBEZBEČÍ
NEBEZBEČÍ
Přehled možných zdrojů rizik a analýza ohrožení
ve správním obvodu obce s rozšířenou působností (ORP) Opava
Přehled možných zdrojů rizik a analýzy ohrožení ve správním obvodu
ORP Opava jsou zpracovány s využitím výstupů z analýzy vzniku mimořádných
událostí. Jsou rozpracovány ty hrozby, které mohou způsobit vznik krizové
situace.
Pojem "hrozba" je charakterizován jako jev, v jehož důsledku může dojít
k ohrožení života, zdraví, majetku nebo životního prostředí. Pochází-li hrozba z
konkrétního zdroje (např. podnik vyrábějící, používající nebo skladující
nebezpečnou látku), je hrozba vlastností zdroje. Pokud dojde k aktivaci hrozby a k
řešení nastalé situace je nutno vyhlásit některý z krizových stavů (stav nebezpečí,
nouzový stav, stav ohrožení státu), jedná se o krizovou situaci.
Identifikované hrozby, které mohou způsobit vznik krizové situace na
území správního obvodu ORP Opava:
•
•
•
•

přirozená povodeň
sněhová kalamita
epidemie - hromadné nákazy osob (pandemie chřipky)
epizootie - hromadné nákazy zvířat (chřipka ptáků)

•
•

únik nebezpečné chemické látky (ze stacionárních nebo mobilních zdrojů)
narušení hrází významných vodohospodářských děl se vznikem zvláštní
povodně (Slezská Harta, Kružberk)
•
narušení dodávek ropy a ropných produktů velkého rozsahu
•
narušení dodávek pitné vody velkého rozsahu (dlouhotrvající vedro a
sucho)
•
větrná bouře
Základní prvky ochrany obyvatelstva
Při vzniklé mimořádné události nebo krizové situaci provádí starosta obce
ve spolupráci se složkami IZS opatření k ochraně obyvatelstva. K této činnosti
využívá krizový štáb obce (pokud je zřízen). Mezi základní prvky ochrany
obyvatelstva patří varování, evakuace a nouzové přežití.
1. Varování obyvatelstva
Varování je komplexní souhrn organizačních, technických a provozních
opatření zabezpečujících včasné předání varovné informace o reálné hrozící nebo
již vzniklé mimořádné události vyžadující realizaci opatření na ochranu životů a
zdraví obyvatelstva a majetku.
Včasné a správné provedení varování a prvotního tísňového informování
je jednou ze základních podmínek úspěšné realizace opatření na ochranu
obyvatelstva a zahájení komunikace orgánů krizového řízení s obyvatelstvem
v ohrožení.
Pro zabezpečení tohoto úkolu je na území ČR budován a provozován
Jednotný systém varování a vyrozumění (JSVV).
2. Evakuace
Evakuace obyvatelstva je organizované přemístění osob, hospodářských
zvířat a věcných prostředků z prostorů ohrožených zvláštní povodní do nových
míst ubytování. Příprava a řízení evakuace přísluší povodňovým komisím a
krizovým štábům. Samovolná evakuace je neřízené přemístění osob, při kterém
část občanů po vyhlášení evakuace opustí ohrožené prostory vlastními
dopravními prostředky nebo pěšky.
Pro přípravu a organizovaný průběh evakuace je nezbytná pomoc složek
IZS, zařízení, orgánů a institucí určených k výkonu veřejné a státní správy,
právnických a fyzických osob.

3. Nouzové přežití
Opatření nouzového přežití obyvatelstva představuje souhrn činností a
postupů věcně příslušných orgánů krizového řízení, správních úřadů, složek
integrovaného záchranného systému, právnických a podnikajících osob nebo
fyzických osob, prováděných s cílem minimalizovat negativní dopady
mimořádných událostí a krizových situací na zdraví a životy postiženého
obyvatelstva.
Plán nouzového přežití obsahuje základní opatření a úkoly pro
zabezpečení životních potřeb obyvatelstva, a to zejména plánování, organizování
a zabezpečení nouzového ubytování, stravování, nouzové zásobování
potravinami, pitnou vodou, nouzové základní služby obyvatelstvu a nouzové
dodávky energií.
Opatření nouzového přežití v kraji navazují na evakuaci obyvatelstva
z postiženého území nebo jsou realizována přímo v prostoru ohroženém
mimořádné události, krizového stavu nebo jejich následky. Jedná se zejména o
poskytnutí nouzového přístřeší, náhradního ošacení, stravy a nápojů po dobu
nezbytně nutnou.
Krizová opatření a způsob jejich provedení
Starosta obce plní v době krizového stavu krizová opatření vyhlášená
vládou a hejtmanem kraje (místní úroveň). Mezi krizová opatření patří např.:
evakuace obyvatelstva, poskytnutí věcného prostředku, nařízení zákazu vstupu,
pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území, vykonávání péče o děti a
mládež, atd. Krizová opatření jsou realizována na podmínky vzniklé mimořádné
události.

INFO
Úřední hodiny Obecního úřadu v Dolních Životicích
Po

7.00 – 11.00 12.00 – 17.00

St

7.00 – 11.00 12.00 – 16.00

Tel/Fax. 553 786 022
E-mail: obec@dolnizivotice.cz

www.dolnizivotice.cz

Knihovna Dolní Životice (v budově MŠ)
Čt

14.15 – 16.30

E-mail: mk.dolni.zivotice@centrum.cz

Pošta Dolní Životice
Po

8.00 – 10.00 13.00 – 15.00

Út

8.00 – 10.00 13.00 – 15.00

St

8.00 – 11.00 15.00 – 17.00

Čt

8.00 – 10.00 13.00 – 15.00

Pá

8.00 – 10.00 13.00 – 15.00

Tel. 553 786 017

Prodejna TUTY Dolní Životice
Po – Pá 7.00 – 17.30
So

7.00 – 11.00

Ne

8.00 – 11.00

Tel. 553 786 036

Textil Dolní Životice
Po

8.00 – 11.00 14.00 – 16.00

Út

8.00 – 15.00

St

8.00 – 11.00 14.00 – 17.00

Čt

8.00 –15.00

Pá

8.00 – 11.00 14.00 – 17.00

So

8.00 – 10.00

Tel. 775 928 496

E-mail: vichovadagmar@seznam.cz

ORDINAČNÍ HODINY
Dětský lékař MUDr. Dagmar Lepařová
Dolní Životice:
Út
10.00 – 11.30
Pá
13.00 – 14.00

poradna 12.30 – 13.30

Po
St
Čt
Pá

V. Heraltice
Stěbořice
V. Heraltice
Stěbořice

8.00 – 10.00 Stěbořice
8.00 – 10.00 poradna
8.00 – 10.00 poradna
8.00 – 10.00

Tel.

Stěbořice:
553 661 034
V. Heraltice: 553 663 138
D. Životice: 553 786 210

13.00 – 14.00
11.45 – 13.00
11.00 – 12.00

Mudr. Skalička Vít
Dolní Životice
Út

7.30 – 10.00 (+0.30) návštěvy 10.30 – 12.00

St

14.00 – 18.00 (středy dle rozpisu níže!)

Pá

11.00 – 13.00 (+0.30)

Po

V.Heraltice
Stěbořice

St

Stěbořice
V. Heraltice
V. Heraltice
Stěbořice
Stěbořice

Čt
Pá

7.30 – 11.00 (+0.30) návštěvy 11.30 – 14.00
14.00 – 16.00 poradna 16.00 – 18.00 *
( poradna pouze na objednání!)
7.30 – 10.00 (+0.30) návštěvy 10.30 – 14.00
14.00 – 18.00 (středy dle rozpisu níže!) *
7.30 – 10.00 (+0.30)
12.00 – 13.00 po domluvě (na objednání)
7.30 – 10.00 (+0.30)

(+0.30) = ordinační doba po ukončení příjmu pacientů
Vyšetření je možné v kterémkoliv středisku.

Dolní Životice
V.Heraltice

553 786 024 Stěbořice
553 666 367 Mobil

553 661 090
722 900 810

e-mail: ordinaceskalicka@centrum.cz
www.lekar.zdravcentra.cz/ordinaceskalicka
* Termíny středeční poradny v 1. pololetí roku 2013
20.února
6.března
3.dubna
17.dubna
22.května
5.června
19.června

V. Heraltice
V. Heraltice
V. Heraltice
V. Heraltice
V. Heraltice
V. Heraltice
V. Heraltice

27.února
20.března
10.dubna
24.dubna
29.května
12.června
26.června

(13.3., 27.3. a 15.5. poradna odpadá)

Zubní lékař MUDr. Josef Dostál – Litultovice
Po
Út
St
Čt
Pá

7.30 – 16.00
7.30 – 16.00
7.30 – 14.00
7.30 – 14.00
7.30 – 12.00

* bolesti bez objednání každý den 7.30 – 8.00
* dále jen na objednání!
Tel. 553 663 206
Lékárna v Litultovicích
Po
Út
St
Čt
Pá

8.00 – 16.00
8.00 – 13.00
8.00 – 13.00
8.00 – 18.00
8.00 – 13.00

Tel: 553 668 293

Dolní Životice
Dolní Životice
Dolní Životice
Dolní Životice
Dolní Životice
Dolní Životice
Dolní Životice

Zastupující lékař – MUDr. Vašíková
Po
Út
St
Čt
Pá

7.00 – 11.00 Otice
12.00 – 15.30 Slavkov
7.00 – 13.00 Slavkov (11.00 – 12.00 objednaní)
7.00 – 10.00 Otice
11.00 – 13.00 Štáblovice
12.30 – 16.00 Otice (16.00 – 18.00 objednaní)
7.00 – 10.00 Otice
11.00 – 13.00 Slavkov

Tel. Otice
Slavkov
Štáblovice

553 791 014
553 653 080
553 669 041

Zastupující lékař – MUDr. Šváb
Po
Út

10.00 – 16.00 Litultovice
8.00 – 10.00 Litultovice

St
Čt

8.00 – 11.30
8.00 – 10.00
13.00 – 15.00
8.00 – 11.00

Pá

Tel. Litultovice
Mobil

Litultovice
Jakartovice
Litultovice
Litultovice

12.00 – 15.00 Jakartovice
11.30 – 12.45 objednaní
15.15 – 17.30 objednaní

553 668 222
733 208 092

Ordinace ženské lékaře – MUDr. Antonín Šustek
Po
St

7.30 – 12.00 13.00 – 15.00
8.00 – 12.00 13.00 – 17.00

Tel. 595 172 790

DOPRAVA V NAŠÍ OBCI
AUTOBUSY
Vše ohledně autobusového spojení naleznete na internetových stránkách

www.idos.cz
VLAKY
D.Ž. – OPAVA

OPAVA – D.Ž.

4.48 – 5.08
6.48 – 7.08
8.48 – 9.08
11.48 – 12.08
13.48 – 14.08
15.48 – 16.08
17.48 – 18.08
19.48 – 20.08

3.55 – 4.15
5.55 – 6.15
7.55 – 8.15
10.55 – 11.15
12.55 – 13.15
14.55 – 15.15
16.55 – 17.15
18.55 – 19.15

Další informace ohledně vlakového spojení taktéž na stránkách

www.idos.cz

KONTAKTY NA SLUŽBY
Další důležité odkazy a kontakty na úřady v okolí
Obecní úřad Dolní Životice doporučuje občanům níže uvedené kontakty
pro řešení různých životních situací:
Základní škola 553 786 048

Mateřská škola 553 786 055

Dům s pečovatelskou službou, ul. Nádražní 155 553 786 053
Policie Velké Heraltice 553 663 133
Záchranná služba 155

Policie ČR 158

Hasičský záchranný sbor 150
Slezská nemocnice v Opavě 553 766 111
Magistrát města Opavy, Krnovská 71, Opava 553 756 111
Finanční úřad Opava, tř. T.G.Masaryka 553 681 333
Stavební úřad Litultovice 553 668 255
Matrika Litultovice 553 668 129
Okresní soud v Opavě 553 759 211
Katastrální úřad Opava, Praskova 553 698 111
pohřební služba Marie, Purkyňova, Opava 553 716 189
firma Lenart (inženýrské sítě) Opava 6 553 219 414, 603 823 849
Marius Pedersen, a.s. 595 041 169
informace TQM 553 609 202
informace-České dráhy 972 758 178
lékárna Litultovice 553 668 293
objednávka tenisového kurtu za ZŠ 774 602 538
kominík pan Veselý 553 765 382, 775 907 757
vývoz septiků 553 626 540, 602 705 416
L.Latka,očkování králíků 553 787 018, 607 516 722

Všechny kontakty, jízdní řády a ordinační hodiny naleznete také na www
stránkách obce – www.dolnizivotice.cz a jsou také k nahlédnutí přímo
na obecním úřadě.

POMÍSTNÍ JMÉNA 4.ČÁST
4.ČÁST
Krajina, v níž žijeme, má svá jména, která sice někdy používáme, ale jinak o
nich nic moc nevíme. Pomístní jména patří k naší současnosti, stejně jako k
historii. Jsou nositelkami řady jazykových, vlastivědných a historických
informací, a neměly by proto upadnout do zapomnění.
Předkládám Vám k přečtení čtvrtou část práce, kterou jsem ve spolupráci se
staršími životskými dětmi a některými spoluobčany vypracoval. Pokud jste tedy
některá hesla pomístních jmen v minulém čísle Zpravodaje nenalezli, bylo tak
proto, že slovník je řazen abecedně a na hesla dojde v tomto (R - U), nebo v
některém z následujících Zpravodajů.
Nečiníme si nárok na absolutní správnost vypracovaných hesel, spíš naopak.
Chtěli bychom naší prací vyvolat diskuzi o úplnosti hesel a jejich obsahové
správnosti. Kdybyste měli připomínky, které by vedly k doplnění a či upřesnění
hesel, byl bych jen rád, kdybyste mi je sdělili osobně, nebo elektronickou poštou
na adrese zsslavkov.dejepis@seznam.cz.
S pozdravem Jiří Mička
Rasovna (Ladnerovec, Pohodný - Církevní mapa vévodství Slezského 1896)
- pozemek vlevo od polní cesty Ladnerova (polní cesta Dolní Životice –
hájovna na Podlesí) na místě dnešní zahrady a zbořeniště, které dnes patří
paní Klimkové a panu Klimkovi.
- jméno vzniklo z podstatného jména „ras“ ve smyslu původně odklízeče
nečistot záchodových, pak i zdechlin (též se mu říkalo pohodný) a
přípony -ovna, která pojmenovává název místa. Na místě dnešní zahrady
p. Klimkové v minulosti stála rasovna, ve které bydlel obecní ras, který
odklízel zdechliny, zužitkovával z nich, co se využít dalo, a zbytek
zahrabával. Na mapě Toposekce třetího vojenského mapování (z let 1869
– 1885) je objekt pod názvem Abdecker (podle Josef Dobrovský:
Deutsch-böhmisches Wörterbuch, Praha 1821. znamená Abdecker
německy pohodný, ras).
Rybníčky
- pole vpravo od silnice Dolní Životice – Štáblovice, jižně od mostku přes
Mikolajický potok a táhne se až za soustavu dvou rybníčků. Lokalita
Rybníčky leží i na katastru obce Mikolajice a Štáblovice.
- jméno vzniklo toponymizací zdrobněliny množného čísla podstatného
jména „rybník“ (umělá vodní nádrž k chovu ryb) a označuje pole, v jehož
okolí dodnes jsou dva malé rybníky, rybníčky.
Rýžoviště

-

pole na jihozápadním okraji obce Dolní Životice. Pole se rozkládá vlevo i
vpravo od silnice Dolní Životice – Štáblovice. Vpravo od silnice pole
směřuje do důlku k poli Černá hlína, na jihu je ohraničeno melioračním
kanálem. Vlevo od silnice pole směřuje k říčce Hvozdnice.
- jméno vzniklo toponymizací podstatného jména „rýžoviště“ ve smyslu
místa, kde se pěstovala rýže, a označuje pole charakteristické v minulosti
podmáčenou mokrou půdou, kde se často vylila voda a bylo tam tak
hodně mokro, že místní lidé říkali, že by se tam dala pěstovat rýže.
Spálenisko (Obecní skála)
- březový lesík o rozměrech cca 200 x 200 m na Podlesí, sousedí
s Davidovskými loukami, nalevo (ve směru na Podlesí) od zpevněné cesty
Mlynářská cesta
- pomístní jméno vzniklo z přídavného jména „spálený“ (zničený ohněm a
žárem) expresivní příponou -isko a označuje název místa, kde původně
stále les, který byl ve 20. letech minulého století spálen požárem.
Stará Horácká
- lesní cesta, vychází ze zpevněné lesní cesty Kapalická za objektem U
Pana Krista vpravo (ve směru od obce Dolní Životice), po cca 0,3 km se
napojuje na lesní cestu Horácká.
- pomístní jméno se skládá z dvou přídavných jmen. Přídavné jméno
„horácká“ je odvozeno od osobního jména (názvu obce) „(Životské)
Hory“ a označuje lesní cestu vedoucí od Dolních Životic směrem na
Životské Hory. Přídavné jméno „stará“ upřesňuje stáří cesty. Tohle byla
původní „Horácká cesta“, v relativně krátké minulosti byla od dnešního
křížení lesních cest Stará Horácká a Horácká směrem k lesní cestě
Kapalická vybudován širší a sjízdnější úsek nové lesní cesty (někdy se
mu říká „Nová horácká“) a Stará horácká se přestala lesáky používat.
Stará pekárna
- budova na křižovatce ulic Hlavní a Nové Domky, naproti životskému
lihovaru.
- pomístní jméno se skládá z podstatného jména „pekárna“ (pekařská dílna
nebo podnik), které je upřesněno přídavným jménem „stará“ (vysokého
věku). Přídavné jméno „stará“ označuje dobu fungování pekárny, tj. do
počátku 70. let minulého století. Podstatné jméno „pekárna“ označuje
původní funkci budovy. V roce 1933 vznikla družstevní pekárna "Panes",
která byla umístěna v k tomu účelu upravené budově proti lihovaru.
Pekárna svou činnost nedobrovolně ukončila v roce 1952. Její
provozovna se stala po roce 1953 postupně majetkem různých pekařských
podniků (Budoucnost, Mlýny, Pekárny). V roce 1971 byla pekárna v
Dolních Životicích trvale uzavřena a pak zrušena. Od r. 1990 v ní sídlí
stolařská firma Petr Tůma.
Stará Zahrádková

-

lesní cesta, vychází ze zpevněné lesní cesty Kapalická cca 0,15 km za
mostem přes říčku Hvozdnice vpravo (ve směru od Dolních Životic),
pokračuje jihozápadním směrem a po cca 0,6 km se nad lokalitou
„Zahrádka“ napojuje na lesní cestu „Zahrádková“
- pomístní jméno se skládá ze dvou přídavných jmen. Přídavné jméno
„stará“ upřesňuje stáří cesty – jednalo se o původní spojení z Dolních
Životic s lokalitou „Zahrádka“ a dále na Životské Hory. Přídavné jméno
„zahrádková“ odvozeno od osobního jména (názvu objektu) „Zahrádka“.
Stará Zahrádková je původní lesní cesta vedoucí z Dolních Životic kolem
objektu „Zahrádka“. Kromě ní dnes existuje lesní cesta z Životských Hor
kolem objektu „Zahrádka“, jež se jmenuje „Zahrádková“.
Sušárna
- dvoupatrová budova u ústí ulice Kostelníkova a silnice Opava – Olomouc.
Vedle Sušárny vede místní komunikace ve směru k osadě Nový Dvůr.
Přes tuto komunikaci je pole U Sušárny.
- jméno vzniklo toponymizací podstatného jména „sušárna“ (budova na
sušení) a označuje budovu, která sloužila původně velkostatku
Razumovských, později Zemědělskému zásobovacímu podniku Opava
jako skladiště obilí a uzavřený prostor pro jeho sušení. Dnes budovu
využívá firma Pasič.
Škrobánkův kopec
- místo mimo obec Dolní Životice, naproti posledním domům na ulici
Štáblovská směrem k říčce Hvozdnice
- základem jména je podstatné jméno „kopec“ rozvinuté osobním jménem
(příjmením) „Škrobánek“. Pomístní jméno Škrobánkův kopec označuje
kopec, který se táhne od konce ulice Štáblovská směrem k říčce
Hvozdnice (tj. ve směru na Štáblovice vlevo dolů). Pojmenován je podle
pana Škrobánka (paní Škrobánková dodnes bydlí v domě pí Rubé č. p.
183, čtvrtý dům od konce ulice Štáblovská vpravo).
Štáblovská
- ulice (1991) vedoucí od obecního úřadu (křižovatka s Hlavní ulicí) kolem
objektů Polákovo kolo, Na rybníkách, Kopčanská, Rýžoviště, Dolní
doubraví dále směrem k obci Štáblovice
- jméno vytvořeno z přídavného jména „štáblovská“, které vzniklo
z osobního jména (názvu obce) „Štáblovice“. Pomístní jméno je
motivováno polohou, ulice Štáblovská směřuje z Dolních Životic a
silnice, ve kterou se ulice proměňuje, končí v sousední obci Štáblovice.
Šugarovy les
- les na Podlesí vedle lokality Spálenisko směrem na obec Mikolajice
- název se skládá z podstatného jména „les“ a přídavného jména
„Šugarovy“ (nářeční varianta přídavného jména přivlastňovacího

„Šugarův“). Přídavné jméno je odvozena od osobního jména (příjmení)
„Šugar“. Pomístní jméno označuje les, který vlastnil mikolajický občan
Šugar (v Mikolajicích stále živé příjmení).
Tisarka (Cisarka)
- silnice Opava – Olomouc, prochází osadou Hertice. Dolní Životice
obchází ze severu ze vzdálenosti cca 0,7 – 1,0 km.
- jméno vzniklo obměnou podstatného jména „cisarka“ (jak se uvedená
silnice nazývá např. v sousedním Slavkově). Pomístní jméno vzniklo z
podstatného jména "císař" příponou -ka, která vytvářela přechýlenou
podobu ve spisovném jazyce neexistujícího tvaru "císařka". Pomístní
jméno ale neoznačovalo ženský rod od "císař", tady je ve významu
císařská silnice (ženský rod podstatného jména „silnice“). Pomístní jméno
pojmenovává silnici, kterou nechal postavit rakouský císař Karel VI.
Rozvoj dopravy související se vzrůstem obchodu si v 18. století vynutil
budování prvních umělých silnic, které se v terénu nevyhledávaly, ale
vyměřovaly a stavěly. Jednou z prvních erárních, či císařských, silnic
byla cesta z Brna do Olomouce a dále do dnešního Polska. Její výstavbu
nařídil císař Karel VI. Se stavebními pracemi se započalo na
dolnorakouské hranici v roce 1727. Silnice zvaná též "Slezskou" nebo
"Těšínskou", byla dostavěna ke konci vlády císaře Karla VI., tedy roku
1740.
U Dvora (U Sušárny)
- pole na jihu ohraničeno silnicí Opava – Olomouc, na západě silnicí Dolní
Životice – Jezdkovice, na východě komunikací křižovatka ulice
Kostelníkova a silnice Opava – Olomouc a dále k osadě Nový Dvůr. Na
severovýchodě hraničí s polem Za Dvorem.
- jméno je utvořeno z podstatného jména „dvůr“ a předložky „u“, která
vyjadřuje polohu pojmenovaného objektu. Pomístní jméno označuje pole
ležící mezi Dolními Životicemi a osadou Nový Dvůr (za silnicí Opava –
Olomouc).
U Havránka (U Havránku, Havránek)
- louky a místo v říčce Hvozdnice, nachází se v oblouku uvedené řeky, cca
0,5 km jižně objektu Kučák, 0,05 km severně od silnice Dolní Životice –
Štáblovice ve směru ke Štáblovicím
- jméno odvozeno pravděpodobně z osobního jména (příjmení) "Havránek"
a předložky "u", která označuje polohu. Motivace vzniku pomístního
jména je nejasná, nepodařilo se zjistit, že by v obci žil nějaký p.
Havránek. Pomístní jméno označuje vodou vymleté místo v říčce
Hvozdnici (hlubočinu), kam se chodilo až do 60. let 20. století koupat. Již
v roce 1753 se připomíná polní trať „Nad Havránkem“.

U chaloupky
- místo v lese Kapalice, leží na Kapalické cestě v místě, kdy se tato
rozdvojuje a jedno rameno vede do Melče a druhé na Životské Hory
- jméno je tvořeno deminutivem podstatného jména „chalupa“ a
předložkou „u“, která označuje polohu. Pomístní jméno označuje
křižovatku lesních cest na Kapalické cestě. V místě v kdysi malé hájence
(dnes neexistující chaloupce) bydlel nějaký lesník.
U Kalavy
- remízek a okolní pole východně od osady Nový Dvůr a severozápadně od
Hertic
- jméno se skládá z podstatného jména „kalava“ a předložky „u“ označující
polohu. Můžeme se jen domýšlet motivaci vzniku pomístního jména.
Snad vzniklo ze staročeského „kališče“ znamenající louži, bahno, místo,
kde byl kal (mokřinatá půda), nebo ze substantiva „kal“ ve smyslu
špinavé hlíny, bláta (kaliny, kaluže). Dnes se pole, které pomístní jméno
označuje, v ničem nevymyká okolním polnostem. Nic nenaznačuje ani
možnost, že by pole bylo odvozeno od osobního jména (příjmení)
„Kalava“, tedy když pomineme fakt, že v katastrálních mapách je
podstatné jméno „Kalava“ psáno s velkým počátečním písmenem.
U kolně (U panské kolně, U kůlny)
- lokalita vpravo od polní cesty, která je pokračováním ulice Nové Domky
ve směru k Životskému lesu a lesu Jeklovec a dále na Životské Hory.
Objekt leží na hranici životského a litultovského katastru.
- základem pomístního jména je podstatné jméno v nářeční podobě „kolňa“
ve významu kůlny (jednoduchého stavení pro úschovu nářadí, dřeva aj.) a
předložka „u“ vyjadřující polohu objektu. Pomístní jméno U kolně
označuje místo, kde dodnes stojí seník, kam se kdysi sváželo panské
(vrchnostenské) seno z panských luk.
U kostelíka (U kostelíčka)
- pole, na východě ohraničena ulicí Kostelníkova a kaplí sv. Salvatora, na
západ od silnice Dolní Životice – Jezdkovice
- jméno je utvořeno z podstatného jména „kostelík“ a předložky „u“
vyjadřující polohu. Podstatné jméno „kostelík“ je deminutivem
(zdrobnělinou) odvozenou od jména „kostel“ příponou -ík. Může
pojmenovávat objekt menších rozměrů ve srovnání se základovým
jménem kostel, může i expresivitu – citový vztah (do roku 1910 v obci
byla jen kaple, ale budeme jí říkat kostelík). Pomístní jméno „U
kostelíka“ označuje pole přiléhající ke kostelíku (kapli svatého
Salvátora).
U kříža (U kříže)
- 1. prostor v okolí lokality Mičkův kříž na křižovatce polních cest
Zákopčanská a Na pískách

-

jméno se skládá z nářeční podoby podstatného jména „kříž“ a předložky
„u“ udávající polohu. Pomístní jméno označuje oblast křížení dvou
polních cest, kde na malé vyvýšenině rostou čtyři lípy, mezi kterými je
vztyčen kamenný Mičkův kříž. Kříž nechali vztyčit roku 1905 manželé
Rudolf a Anna Mičkovi.
- 2. pole nedaleko lokality U Musilově kaluže, směrem k osadě Hertice
hraničí s polem – loukami Potoky (Vrchní potoky)
- jméno se skládá z nářeční podoby podstatného jména „kříž“ a předložky
„u“ udávající polohu. Pomístní jméno označuje pole (dnes součást
Prostředního pole), jehož dominantou je cca 5 metrů vysoký dřevěný kříž
bez nápisu a krucifixu. Kříž nechali pro dobrou úrodu okolních polí
vztyčit Anna a Ladislav Gromanovi v roce 1945 na místě, kde dříve stál
malý kříž.
U mikolavské truby
- prostor v nejbližším okolí mostku na silnici Dolní Životice – Mikolajice,
na hranici katastru obou zmíněných obcí. Mostek leží na začátku
levotočivé zatáčky, protéká pod ním vodní tok tekoucí od pískovny.
Severozápadně od lokality U mikolavské truby se nachází pole
Kopčanská, východně pole Černá hlína, Bílá hlína a Rýžoviště, na
katastru Mikolajic pole Kolaje.
- jméno se skládá z předložky „u“, jež upřesňuje polohu objektu,
podstatného jména „truby“, které je rozvinuto přídavným jménem
„mikolavské“. Podstatné jméno je nářeční variantou substantiva „trouba“
(roura, nejčastěji betonová), přídavné jméno je též nářeční variantou
adjektiva „mikolajické“ (adjektivum vzniklo z osobního jména – názvu
obce „Mikolajice“). Pomístní jméno označuje místo, přes který vedla
cesta do Mikolajic. V minulosti komunikace nevedla přes mostek, ale
vodní tok byl sveden do betonových trubek - rour.
U mostův
- pole od lokality Zamosty směrem k osadě Podlesí
- jméno se skládá z předložky „u“ zpřesňující polohu objektu a z nářečního
tvaru plurálu podstatného jména „most“ (zařízení pro přechod, přejezd
přes řeku). Pomístní jméno označuje pole, které leželo za dvěma mosty
přes řeku Hvozdnici. Dnes zůstal jen most kovový přes nové koryto řeky,
dřevěný most přes staré koryto už neexistuje a tok je zatrouben pod zemí.
U myslivca
- pole nedaleko hájenky na Podlesí, táhne se od hájenky severovýchodním
směrem k Podlesí, objektu Ladnerova, Mlynářská cesta, Dolní Životice
- jméno, jehož základem je nářeční podoba podstatného jména „myslivec“
(zaměstnanec vrchnostenské služby pečující zejména o chov lesní zvěře a
o přípravu honů), je doplněno předložkou „u“ vyjadřující polohu objektu.

Pomístní jméno označuje pole od životské hájenky směrem k Dolním
Životicím.
U Musilově kaluže (U křiža)
- lokalita se nachází cca 0,6 km východně ulice Na Hůrce vedle polní
cesty, která vede od obce Dolní Životice a objektu Kuřin dále k mostku,
pod kterým vede meliorizační strouha z obce Hertice. Před mostkem
vpravo byl v minulosti malý rybníček, který je dnes ale zavezen. Směrem
k Herticím se rozkládala podmáčená půda (louky) Vrchní potoky, směrem
k říčce Hvozdnice podmáčená půdy (louky) Dolní potoky.
- základem pomístního jména je podstatné jméno „kaluž“ ve smyslu mělké
prohlubně s vodou, které je blíže specifikováno adjektivním přívlastkem
ve tvaru 6. pádu čísla jednotného „Musilova“. Předložka „u“ vyjadřuje
polohu objektu. Pomístní jméno U Musilově kaluže označuje malinký
rybníček, kterému místní říkali „kaluž“ a vlastnil ho (a pozemky okolo)
pan Musila z Hertic.
U olší
- pole východně od osady Hertice směrem na obec Slavkov, cca 0,3 km od
Hertic (za loukami), severně od lesa Březí, na pravé straně silnice
Olomouc – Opava
- jméno se skládá z plurálu podstatného jména „olše“ a předložky „u“
vyjadřující polohu. Pomístní jméno označuje pole, jehož hranici
v minulosti tvořilo stromořadí olší. V dnešní době tvoří jižní hranici pole
les Březí.
U Pana Krista
- místo kolem studánky v Životském lese (ve směru z Dolních Životic lesní
cestou na Životské Hory nad bývalou hájovnou na Podlesí).
- základem předložkového spojení jsou podstatná jména „pan“ a „Kristus“
(obě ve smyslu biblické osoby, podle tradice zakladatel křesťanství –
Ježíš Kristus). U podstatného jména „pan“ došlo vlivem moravské
výslovnosti ke zkrácení samohlásky. Předložka „u“ vyjadřuje polohu.
Pomístní jméno označuje lesní studánku, lesní pramen, u kterého na
památku uzdravení vztyčili Životští svatý obrázek Pana Krista. Dřevěný
sloup se stříškou a svatým obrázkem stojí dodnes. Od r. 2000 je kousek
od místa i zastřešené posezení.
U panské kolně (U kolně)
- viz U kolně
- jméno se skládá z podstatného jména „kolňa“ (viz U kolně), které je
upřesněno adjektivním přívlastkem „panský“ (zde ve smyslu
vrchnostenský, panstva na zámku). Předložka „u“ vyjadřuje polohu.
Pomístní jméno označuje místo, kde dodnes stojí seník, kam se kdysi
sváželo panské (vrchnostenské) seno z panských luk.

U roztrhnuté hráze
- pole západně Dolních Životic směrem k obci Litultovice. Na severu dnes
ohraničeno „chodníkem“ do Litultovic, na východě polní cestou (je
pokračováním ulice Nové domky) vedoucí do Životského lesa. Pole se
táhne až k hranici životného a litultovského katastru. Na litultovské straně
hraničí s polem „Rybník“.
- jméno se skládá z předložky „u“ (upřesňuje polohu), tvarů podstatného
jména „hráz“ (umělá stavba – násyp k zadržení vody) a přídavného jména
„roztržený“ (rozdělený, rozbitý roztržením). Pomístní jméno označuje
lokalitu na hranici roztržené hráze rybníka (nedaleko hranice životského a
litultovského katastru). Na litultovské straně takový rybník, jak dnes
napovídá pomístní jméno pole „Rybník“ a mapové materiály z konce 18.
století, skutečně existoval. Ještě v 50. letech minulého století byla
v uvedené lokalitě (od polní cesty k Životskému lesu až k zúžení na
litultovské „chodníku“) plošně veliká prohlubeň, dolina, která byla
zemědělským družstvem zavážena. Dnes nic ani na životské, ani na
litultovské straně existenci bývalého rybníka nic nepřipomíná.
U splavu
- místo jihozápadně obce Hertice, jižně od lesa Březí, na jih od lokality
Vrchní doubraví, železniční trati Opava – Jakartovice a Horní louky, na
říčce Hvozdnice
- jméno se skládá z podstatného jména „splav“ (pevný jez na vodním toku)
a předložky „u“ upřesňující polohu. Pomístní jméno pojmenovává jednak
samotné místo ke koupání (kdysi) – betonový splav (říčka Hvozdnice za
ním dosahovala hloubky cca 1,5 metru), jednak pole mezi železniční tratí
a říčkou Hvozdnicí.
U stavu
- kdysi pole, dnes les na západním okraji objektu Jeklovec, resp. na začátku
Životského lesa (ve směru od Panské kolně)
- jméno se skládá z podstatného jména „stav“ (hráz k zadržování vody; jez,
splav; stavidlo) a předložky „u“ upřesňující polohu. Pomístní jméno
označovalo pole (hrabě Razumovský, majitel životského panství v 1.
polovině 20. století nechal kamenité, podmáčené, neúrodné pole zalesnit),
na jehož okraji stálo betonové stavidlo (a začínal mlýnský náhon), kterým
se reguloval tok vody v náhonu, který rozváděl vodu od říčky Hvozdnice
do životských rybníků a přiváděl ji k životskému mlýnu a pile. Dnes je
náhon v lese suchý, u Hvozdnice se zachovaly betonové desky na
šoupátka, v poli Na břehu byl rozorán. Soustava životských rybníků (dnes
zůstaly zachovány Panský rybník a rybník Kučák) byla napájena dvěma
náhony – druhý začínal u osady Pilný Mlýn a vedl podél železniční trati (i
ten dnes připomíná jen suchou příkopu, byť ještě před 20-30 lety v něm
tekla voda).

U sušárny (U šušárně, U Dvora)
- pole na jihu ohraničeno silnicí Opava – Olomouc, na západě silnicí Dolní
Životice – Jezdkovice, na východě komunikací křižovatka ulice
Kostelníkova a silnice Opava – Olomouc a dále na osadu Nový Dvůr. Na
severovýchodě hraničí s polem Za Dvorem. Na jihovýchodním okraji se
nachází objekt Sušárna.
- jméno tvoří podstatné jméno „sušárna“ ve smyslu budovy, ve které se
v minulosti sušilo obilí, a předložky „u“, jež vyjadřuje polohu. Pomístní
jméno označuje pole, na jehož kraji stojí dominanta okolí – budova
bývalé sušárny.
U váhy
- prostranství před výjezdem areálu bývalého jednotného zemědělského
družstva na křižovatce ulic Hlavní a Nádražní
- jméno utvořeno z předložky "u" upřesňující polohu objektu a podstatného
jména "váha" a označuje místo, u kterého dodnes stojí (asi už nefunkční)
zemědělská váha.
U vojenského baráku (U baráku)
- lokalita v nejbližším okolí bytovky na ulici Zámecká
- základem jména je podstatné jména „barák“ (provizorní stavba pro
hromadné ubytování, např. vojenské, resp. staré, sešlé stavení, barabizna),
které je upřesněno přívlastkem „vojenský“ (týkající se vojny, vojáka,
vojska). Předložka „u“ upřesňuje polohu objektu. Pomístní jméno
pojmenovává lokalitu dnešních bytovek, kde byly v minulosti (v době,
kdy byl zámek vojenským objektem a byla na něm posádka, tj. zejména
na konci čtyřicátých a počátku padesátých let minulého století) ubytování
důstojníci a jejich rodinní příslušníci.
Uličky
- ulice (1991), navazuje na ulici Nádražní a vede k ulici Hlavní
- jméno vzniklo deminutiva plurálu podstatného jména „ulice“. Označuje
ulici, jež je charakteristická klikatostí, značnou úzkostí, v určitých
pasážích dokonce zaslepená pro automobily, protože je dvoustopými
dopravními prostředky pro svou úzkost neprůjezdná.
Umrlá cesta (Umrlová cesta, Umrlec)
- polní cesta, spojuje litultovský hřbitov s polní cestou, která je
pokračováním ulice Nové Domky v Dolních Životicích. Nachází se po
pravé straně „chodníku“ ve směru do Litultovic.
- jméno je utvořeno z podstatného jména „cesta“, které je blíže
specifikováno přídavným jménem „umrlý“ ve smyslu patřící mrtvému
člověku, nebožtíku. Pomístní jméno je motivováno vlastností - Umrlá
cesta označuje cestu, kudy se ze sousedních Dolních Životic až do
počátku 20. století (kdy si v Dolních Životicích vybudovali obecní

hřbitov) pohřební průvod doprovázel mrtvého na místo jeho posledního
odpočinku na litultovský hřbitov.
Umrlec
- viz Umrlá cesta
- jméno vzniklo toponymizací podstatného jména „umrlec“, což je zastarale
řečeno mrtvý člověk, mrtvola, mrtvý. Pomístní jméno je motivováno
vlastností, Umrlec označuje cestu, kudy se z Dolních Životic až do
vybudování životného obecního hřbitova pohřební průvod doprovázel
mrtvého na místo jeho posledního odpočinku - na litutlovský hřbitov.

POSTŘEHY Z OBCE
Vstoupili jsme do kalendářního roku 2013. Jsme rádi, že mnoho našich
občanů se věnuje čistotě i krásné výsadbě na svých předzahrádkách. Ale není
tomu tak všude. Něco též vypovídají zastávky autobusů. Ne vždy jsou v čistotě,
často dochází k jejich poškozování. Jsou i jedinci, kteří o vzhled v okolí svých
obydlí nedbají. Naší krásné vesnici to nedělá dobrou vizitku, neboť obcí projíždí
celá řada různých firem. Ty dovážejí do místní Jednoty Tuty a obchodu Na pětce
své výrobky, dojíždějí i drobní prodejci a firmy, které provádějí různé stavební a
údržbářské práce.
Zastupitelstvo obce též hodnotilo spolupráci s firmou Marius Pedersen při
svozu směsného komunálního odpadu za minulý rok. Naučili jsme se třídit plasty
i tetrapacky. Ve zpravodaji vyšel harmonogram svozu vytříděného papíru
v modrých pytlích. Patří sem i denní tisk, křížovky a podobné tiskoviny. V našich
domácnostech, ve škole i školce dochází ke zvýšené spotřebě papíru. Myslím si,
že by si naše obec zasloužila 1-2 kontejnery na papír. Mnoho potravin i léků je
baleno v papírových obalech. Tento papír se mnohdy spaluje v kamnech. Přitom
by mohl sloužit k dalšímu zpracování.
V loňském roce se v obci obnovily chodníky. Nyní se po nich dá jezdit i
s dětskými kočárky. Jaké však nás čeká překvapení, když se na chodnících
nacházejí značné exkrementy po psech. Mnoho jich je i na dlážděné cestě ke
kostelu. Měli bychom víc dbát na čistotu naší krásné vesnice. Doufám, že se nám
to podaří.
občanka obce

DĚTSKÝ ČIN ROKU
DĚTSKÝ ČIN ROKU je jednou z možností, jak vést děti k pomoci
bližnímu v rodině i společnosti a toto téma zadává každoročně pan učitel Mička
svým svěřencům. Loňská žákyně deváté třídy Kristýna Heczková popsala, jak
přibyl do rodiny malý bráška, jak se s tím, po mnoha letech v roli jedináčka,

vyrovnávala. Rodiče dojíždějí denně do vzdálené Ostravy a tak ranní i odpolední
starost o vypravení a vyzvednutí brášky zůstala na ní. Sblížilo je to a z celého
líčení vyzařuje láskyplný vztah obou sourozenců, který stál za oceněním zvláštní
cenou Učitelských novin. Slavnostní vyhlášení se konalo v Praze v historických
prostorách Staroměstské radnice, kam přijela celá rodina včetně malého Petříka.
A všichni trvali na tom, že s nimi musí i bývalá třídní učitelka Mgr. Eva
Starečková. Krista si navíc užila neobvyklého zážitku - pilotování Boeingu 737 na
výukovém trenažéru, zážitku, kterého se nedostane každému. Lze jen závidět
rodičům i třídní pocit hrdosti při oslavných projevech a přát si, aby podobných
příkladů dětské dobré vůle bylo více.
František Hodný, ředitel ZŠ Slavkov

ČESKÉ JABLONĚ
Blaník - plody jsou střední až nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s
malými žebry. Slupka je lesklá, ojíněná, středně tlustá, základní barvu překrývá
červené rozmyté líčko téměř na celém povrchu plodu. Dužnina je světle krémové
barvy, středně pevná, rozplývavá, středně až více šťavnatá. Chuť je navinule
sladká, aromatická, velmi dobrá až výborná. Plodnost je brzká, velká a pravidelná.
Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává v listopadu, dá se skladovat
do února až března. Odolnost proti strupovitosti je rezistentní (Vf), proti napadení
padlím jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti fyziologickým
poruchám dužniny. Odrůda je vhodná pro přeroubování zdravých stromů a lze ji
vysazovat ve všech polohách vhodných pro jabloně. Více o odrůdě na internetu google Blaník -nová perspektivní odrůda.
Petra plody jsou střední až nadprůměrné
velikosti, kulovitého až
kuželovitého, méně pravidelného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě mastná,
středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou překrytou červeným žíháním
přecházející v rozmyté líčko v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé
barvy, středně tuhá až měkčí, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě
aromatická, velmi dobrá v teplejších lokalitách až výborná. Plodnost je brzká,
dosti vysoká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině září,
konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu. Odolnost proti
strupovitosti je rezistentní (Vf), a proti padlí jabloňovým je vyšší. Petra je
nenáročná odrůda, kterou můžeme pěstovat ve všech polohách vhodných pro
jabloně.
Tábor - plod je větší velikosti, kulovitého až ploše kulovitého tvaru. Slupka je
lesklá, hladká, středně tlustá až slabší, základní barvu má zeleno žlutou překrytou
červeným líčkem většinou ve formě žíhání, částečně přecházející v rozmyté
líčko v rozsahu 3/4 povrchu plodu. Dužnina je žlutavé barvy, jemné konzistence,

nadprůměrně šťavnatá, středně pevná. Chuť je navinule sladká až nasládlá, slabě
aromatická velmi dobrá. Růst je nadprůměrný, koruny vytváří vzpřímené, později
rozložité, středně husté. Plodnost je raná, velká a při probírce pravidelná. Sklizeň
se provádí koncem září, konzumně dozrává v říjnu a dá se skladovat do února.
Proti napadení strupovitosti je rezistentní (Vf) a proti napadením padlím
jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi zakrslé až středně vzrůstné.
Středně náročná na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou.
Kvalitní a atraktivní odrůda pro přímý konzum. Můžeme ji vysazovat do všech
oblastí vhodných pro pěstování jabloní. Nejlepší kvality dosahují plody ve
středních a teplejších polohách.
Vltava - plody jsou nadprůměrné velikosti, kulovitého až kulovitě kuželovitého
tvaru. Stopka je středně dlouhá, silnější až středně silná. Slupka hladká, středně
silná, slabě mastná základní barvu má zeleno žlutou překrytou červení ve formě
žíhání přecházející v rozmyté líčko na 1/2 až ¾ povrchu plodu. Dužnina je
středně pevná, krémové barvy, jemná, středně až více šťavnatá. Chuť navinule
sladká až nasládlá, aromatická, velmi dobrá až výborná. Růst je bujný, koruny
vytváří vzpřímené později rozložité, středně husté. Plodnost raná dosti vysoká,
pravidelná. Sklizeň se provádí asi v polovině září, konzumně dozrává v říjnu,
skladovat ji lze do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je rezistentní
(Vf), proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Podnože lze použít velmi
zakrslé až polozakrslé, v horších půdních podmínkách lze pěstovat i na bujných
podnožích na kterých též dobře plodí. Požadavky – středně náročná na polohu,
půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a vláhou. Plody jsou chutné, atraktivního
vzhledu, vhodné pro přímý konzum i zpracování. Odrůdu lze pěstovat ve všech
polohách vhodných pro jabloně bez chemické ochrany proti houbovým
chorobám.
Bližší informace o odrůdách můžete získat na kontaktech:
telefon: 317 814 354, 728 044 917, e-mail: kumstapetr@seznam.cz

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
Jubilejní 10. ročník memoriálu pana Emanuela Korbela v stolním tenisu
vyhrál Libor Radek
Jako již tradičně, se druhý víkend v lednu (12. 1. 2013) uskutečnil
v Dolních Životicích v místní školce memoriál Emanuela Korbela v stolním
tenise. Letos se sešlo 13 borců, přijeli hosté z Uhlířova a Slavkova. Škoda, že
pořadatele limitují prostory, protože je o tento memoriál velký zájem. Hraje se
tradičně ve dvou skupinách, první tři z každé skupiny postoupí do finále.

Skupina A - postupující: Radek Libor, Muroň Roman, Kramný Kamil
Skupina B - postupující: Muroň Richard, Mrózek Marian, Essler Michal
Výsledky finálové skupiny a celého turnaje:
1 – Libor Radek
2 - Roman Muroň
3 – Richard Muroň
4. – Marian Mrózek, 5. Michal Essler, 6. Kamil Kramný.
Pro úplnost výsledků - ve finále útěchy
zvítězil Jiří Muroň před Ervínem Kavanem. V celém
turnaji byl k vidění velmi kvalitní a vyrovnaný stolní
tenis. Vítěz převzal putovní pohár a ostatní věcné
ceny.
Sokolové jako pořadatelé, děkují hlavním
sponzorům - panu Pavlovi Schvanovi a manželům
Pasičovým, dále Obecnímu úřadu Dolní Životice a
ředitelce ZŠ Mgr. Lence Smetanové za zapůjčení
hracích prostor v místní školce. TJ Sokol děkuje
také všem zúčastněným a divákům, kteří přišli
podpořit tuto sportovní akci.
Jan Šachteli

HASIČI V NAŠÍ OBCI
VODĚNÍ MEDVĚDA
V sobotu 9.2.2013 proběhlo v naší obci již tradiční Vodění medvěda. Dvě
skupinky z řad hasičů a ochotníků z obce obešly během dne celou vesnici. Rádi
bychom tímto poděkovali všem, kteří se vodění zúčastnili a také všem, kteří nás
přivítali, pohostili a přispěli dárkem do tomboly na Pochování basy. Doufáme, že
se nám tuto pěknou tradici podaří udržet i v dalších letech ☺
ARCHIVNÍ FOTOGRAFIE
Prosíme spoluobčany, kteří mají doma jakékoliv staré archivní fotografie,
týkající se hasičské tématiky nebo naší obce, zda by je mohli zapůjčit
k oskenování. Fotografie budou přiloženy k hasičské popř. obecní kronice. Na
starých fotografiích je zachyceno spoustu krásných okamžiků a my bychom je
rádi zachovali i pro budoucí generace ☺ Fotografie můžete zanechat na Obecním
úřadě u paní Jiřinky Leifertové, v Butiku u Dašky Víchové nebo u Lukášů
(Nádražní 88). Děkujeme ☺

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci lednu oslavili své jubileum
 Burdová Marie, Hertice
 Rádková Krista, Hertice

65 let
65 let

V měsíci únoru slaví své jubileum
 Jedličková Aloisie, Dolní Životice
 Fiala Zdeněk, Dolní Životice

75 let
75 let

V měsíci březnu oslaví své jubileum
 Losert Vladimír, Dolní Životice
 Vajdová Zdeňka, Dolní Životice
 Skřontová Vlasta, Dolní Životice
 Pavlíček Jiří, Dolní Životice
 Nedbalová Marie, Dolní Životice
 Skřont Miloslav, Dolní Životice
 Doleželová Marie, Dolní Životice
 Hrušková Ludmila, Dolní Životice

60 let
65 let
65 let
75 let
75 let
75 let
80 let
85 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení tohoto sudoku najdete
ve Zpravodaji č. 2/2013
Řešení sudoku
z čísla 4/2012

Zpravodaj pro vás připravuje redaktorka Tereza Martínková.
Za příspěvky děkuji ☺ Email: dz.zpravodaj@seznam.cz www.dolnizivotice.cz

Česká jablka – vlevo odrůda Tábor, vpravo
vpravo Blaník

Stolní tenisté

