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OBEC ROKU 2013
Vážení spoluobčané,
rád bych Vám oznámil, že po souhlasu rady obce jsem podal
přihlášku naší obce do soutěže „Vesnice roku 2013“. Této soutěže se naše
obec zúčastňuje potřetí po třinácti létech. Nejedná se o soutěž „vybavených a
vyšperkovaných obcí“. Soutěž je především o lidech, jejich práci, jejich
soudržnosti, snaze o pospolitost a ochotě udělat něco navíc pro ostatní.
Zároveň také o vztahu občanů ke svému sídlu, svému okolí, přírodě,
estetickému cítění, zlepšení okolí svých domů, spolkové činnosti apod.
Domnívám se, že také toto jsou devízy naší obce. Soutěž není o tom, jak
která obec dokáže za velké peníze opravit cesty, budovy, vystavět horské
dráhy a podobně. Jde o to co lidé sami svým nápadem, svým přičiněním,
společnou činnosti v obci vytvořili. O tom všem vypovídá již první dojem při
návštěvě každé obce - rozkvetlé okna, upravené předzahrádky, čistý chodník,
upravená zahrádka a dům.
Jsem si vědom, že stavební činnosti v minulých létech jsme mnohé
předzahrádky poškodili a možná i zničili. Mnohé cesty a chodníky čekají na
svou opravu, mnohé nám chybí a Vás trápí. Vašim úsilím se však znovu
stávají naše ulice pěkné. Patří Vám za to velký dík.
Přihlášením se do soutěže Vesnice roku chceme porovnat výsledky
naší činnosti a naše úsilí s ostatními přihlášenými obcemi. Chceme ukázat
ostatním, co lidé v naší obci umí a dokážou udělat pro sebe, pro své bližní a
návštěvníky naší obce. Přihlášením do soutěže bych rád ocenil obětavost
mnoha jednotlivců a všech, kteří stojí v čele spolků, škol a různých aktivit
v obci a takto Vám za vše poděkovat.
Hodnotící komisi, která v cca sedmi členech navštíví naší obec chci
prezentovat vše, co se v naší obci pravidelně děje, vše kde se setkáváme a co
jsme spolu vytvořili. Představitelé spolku jsem oslovil a poskytli pro
zpracování presentace mnohé ze svých archivních fotografií. Vás bych chtěl
touto cestou požádat, abyste stejně jako v jiných létech udržovali svá obydlí a
své předzahrádky a chodníky v úhledném a udržovaném stavu. Ať komise i
při anonymním projetí naší obce v měsíci květnu a červnu zjistí, že to vše je
u nás pravidlem a není to jen naaranžované pro oči komise. Všichni nabízíme
k hodnocení sebe a své okolí. Mým úkolem, ke kterému jsem se rozhodnutím
o podání přihlášky zavázal je to vše sepsat, doložit a představit. Vše ostatní
je o Vás a Vaší touze se představit ostatním. Děkuji Vám za pochopení a
přeji nám všem, ať hodnotící komisi se v naši krásné slezské obci líbí.
Jaroslav Vaněk, starosta
.

ÚSPORA ENERGIE
Snižme své náklady na elektrickou energii a zemní plyn
Chcete platit za elektrickou energii a zemní plyn méně než dosud, ale
podomním obchodníkům s energiemi nevěříte a sami nevíte, jak a kde si vybrat tu
nejlevnější dodavatelskou společnost? Obec Dolní Životice pro Vás připravila
možnost řešení.
Historicky první e-Aukci na dodávky elektrické energie a zemního plynu
za výhodné ceny. E-Aukci zajišťuje společnost eCENTRE, přihláška, její
zpracování i účast v e-Aukci je zdarma.
Dolní Životice, tak je další obcí v republice, které se po Říčanech, Praze 6,
Šenovu, Krnovu, Oticích, Neplachovicích, Velkých Heralticích, Brumovicích
a Slavkovu do e-Aukce pro domácnosti pouští.
Samostatné domácnosti s nižšími objemy energii nemají dobrou
vyjednávací pozici. Podaří-li se však sdružit více domácností dohromady, je to
pro dodavatele natolik zajímavý objem poptávky, že může nabídnout výhodnější
ceny. Čím více domácnosti se zapojí, tím větší úspory bude možné dosáhnout. Pro
to tuto možnost nabízíme nejen občanům Slávkova, ale také dalším obcím
mikroregionu Hvozdnice.
Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti i bytová sdružení nebo
podnikatelské subjekty v katastru obce Dolní Životice a okolí.
Pořádající firma všechny zájemce sdruží, osloví dodavatelé energii na
trhu, a realizuje soutěž o ,,balík“ domácností v přímé elektronické aukci. Pro
občany a podnikatelské subjekty je tato služba plně zdarma.
Aukční poplatek zaplatí firmě po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci
vyhraje. Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla vyšší, než je stávající cena
pro danou domácnost nyní, občan, podnik není povinen smlouvu s novým
dodavatelem uzavřít.
Z čeho se skládají platby za energie a o co je možné soutěžit?
Zjednodušeně lze uvést, že platby za energie se skládají z těchto částí:
- Regulovaná složka – především cena za distribuci energii, která se
každoročně pevně stanovená Energetickým regulačním úřadem a nelze o
ní soutěžit.
- Neregulovaná složka – výši této části si dodavatelé stanoví sami a lze jí
soutěžit v e-Aukci. Jedná se o cenu za silovou elektřinu (tedy skutečně
dodanou do zásuvek) v kWh a dále pevnou cenu za měsíc (poplatek za
činnost dodavatele, například za tvorbu vyúčtování, evidenci apod.). Tuto
část tvoří asi 40% z celkové platby elektřiny a až 80% u zemního plynu.

Jak se do e-Aukce zapojit?
Pro zapojení do e-Aukce je za potřebí podepsat smlouvu s pořadatelskou firmou
eCENTRE, a.s..
Tato smlouva je bezúplatná, ale definuje práva a povinnosti obou stran.
Co je třeba k podpisu smlouvy?
• Kopie smlouvy se stávající dodavatelem elektřiny, či zemního plynu a to
včetně všech dodatků a obchodních podmínek.
• Kopie posledního ročního vyúčtování elektřiny/plynu – souhrnná
fakturace plus detailní rozpis vyúčtování.
Kopii smlouvy a kopii posledního ročního vyúčtování Vám vydá Váš
součastný dodavatel energii a zemního plynu, pokud je nemáte.
Další informace naleznete na webových stránkách www.dolnizivotice.cz
Provoz kontaktního místa pro občany a firmy z Dolních Životic, kde se můžete
přihlásit, vznést dotazy je na Obecním úřadu v Dolních Životicích.
• 1. Schůzka s občany – 6.5.2013 v době od 15:00-17:00 hod
• 2. Schůzka s občany – 13.5.2013 v době od 15:00-17:00hod
Kontaktní osoba
Petr SKALICKÝ, eCENTRE , a. s.
T: +420 775 734 203
E: petr.skalicky@ecentre.cz

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice
konaného 4.3.2013 – USNESENÍ Č. 16
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Schválený rozpočet Mikroregionu Hvozdnice na rok 2013 a zprávu revizní
komise o hospodaření Mikroregionu Hvozdnice ke dni 30.11.2012
2. Žádosti spolků o dotace z rozpočtu obce na rok 2013 a předává je radě obce
k rozhodnutí v souladu se schváleným rozpočtem obce.
3. Žádost SDH Dolní Životice o zakoupení automobilu – dodávky 9 míst
k sezení v ceně cca 100.000,-Kč z rozpočtu obce.
4. Cenové nabídky na zhotovení projektové dokumentace mostu na ulici
Štáblovská od firmy Dopravoprojekt Ostrava spol. s r.o. ve výši 165.200,-Kč
bez DPH a Ing. Stanislav Fuchs- F projekt ve výši 179.000,-Kč bez DPH

5. Nabídku firmy AutoCont CZ a.s. na obnovu společného serveru obce a škol
v obci včetně zabezpečení a licencí na 10 ks nových PC v počítačové učebně
školy.
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Vyčlenění částky 100.000,-Kč v rozpočtu obce na opravu havarijního stavu
některých stromů v alejí na ulici Kostelíková.
Poskytnutí dotace SDH Dolní Životice ve výši 100.000,-Kč na nákup vozidla
dodávka Tranzit 9 míst k sezení.
Rozpočet na rok 2013
Nabídku firmy Ing. Stanislav Fuchs- F projekt ve výši 179.000,-Kč bez DPH
jako nejvýhodnější z podaných nabídek na zhotovení projektové
dokumentace mostu na ulici Nádražní a vyzývá jej k jednání o smlouvě o
dílo.
Doplňující volbu člena rady obce a předsedy kontrolního výboru veřejnou
volbou v souladu s jednacím řádem zastupitelstva obce.
Zakoupení materiálu na část stavby „Úprava kapacity dešťové kanalizace
v Herticích“ vedoucí po pozemcích a pod stavbami Jana Lesáka ve výši 90
tis. Kč.
Smlouvu o zřízení práva věcného břemene mezi Obcí Dolní Životice a ČEZ
Distribuce a.s. na uložení přípojky NN v pozemku obce p.č. 937/1 a
zmocňuje starostu k podpisu smlouvy.

III. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Pana Jana Šachteliho členem rady obce Dolní Životice za pana Aloise
Vavřinčíka, který se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce ke dni 28.2.2013
2. Pana Jana Šachteliho předsedou kontrolního výboru obce za pana Aloise
Vavřinčíka, který se vzdal mandátu člena zastupitelstva obce ke dni 28.2.2013
IV. Zastupitelstvo obce uložilo:
1.

Radě obce vypracovat poptávkové výběrové řízení na rekonstrukci
společného serveru obecního úřadu a škol v Obci Dolní Životice včetně
licencí a zabezpečení,

V. Zastupitelstvo obce zmocnilo:

1. Radu obce dojednat podrobnosti a schválit smlouvu o dílo na zhotovení
projektové dokumentace mostu na ulici Nádražní
s firmou Ing. Stanislav
Fuchs- F projekt,
jejíž nabídku zastupitelstvo obce schválilo jako
nejvýhodnější nabídku pro obec.

NAŠE ŠKOLA
Vážení rodiče a přátelé školy,
navzdory nepříznivému počasí jsme již kalendářně přivítali jaro, ale zatím
bez dostatku slunečního svitu. Nenechejte si pokazit dobrou náladu a životní
optimismus. Přeji Vám krásné a pohodové jarní dny, hodně sluníčka na obloze a
ať Vám každý další nový den přinese do Vašich domovů nejen jaro a sluneční
svit, ale i dobrou náladu a úsměv na tvářích.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice srdečně přeje Lenka Smetanová
Poděkování všem dárcům a sponzorům ve školním roce 2012/2013
Všechny nás vždy potěší, když se podaří ve škole něco zlepšit, zvelebit či
zmodernizovat, ale ne vždy to jde provést jen z prostředků školy. Touto cestou
chceme poděkovat všem našim dárcům a sponzorům, kteří nás v této době
podporují a pomáhají nám pro děti vytvořit krásné prostředí. Velké díky patří
především firmě Witzenmann Opava, spol. s.r.o. v zastoupení pana Václava
Krusberského, která nám zcela nově a moderně vybavila naši počítačovou
učebnu. Věnovala nám několik počítačů a monitorů. Dar bude využit pro činnost
žáků a zároveň pomůže zvýšit úroveň výuky informatiky v naší škole. Velmi si
této pomoci ceníme a děkujeme za všechny naše žáky, kterým je tak umožněna
kvalitní a plnohodnotná práce na PC. Poděkování patří rovněž firměAutocontcz
a.s. Ostrava, která nám darovala do nových počítačů licenci MS Office 2010
Standard MVL v multilicenčním programu Select Plus.
Již druhým rokem mají děti možnost pracovat ve velmi pěkně vybavené
keramické dílně v přízemních prostorách mateřské školky. Od února 2013 má tuto
možnost každou středu od 16.30-17.15 hodin i široká veřejnost. Aby se práce
dařila a výrobky z hlíny byly kvalitní, potřebují svůj čas k sušení, a proto bylo
třeba dílnu dovybavit policemi. Velmi si vážíme velké pomoci pana Jindřicha
Vlčka (majitele firmy Pila Hertice s r.o.), který daroval hranoly a policové
desky. Velký dík patří panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a pracovníkům
Obecního úřadu, díky nimž se podařilo sestrojit účelové policové regály, a tak
nabídnout dětem prostor k ukládání a sušení keramických výrobků.
Dále děkujeme všem, kteří se rozhodli nám jakýmkoli způsobem pomoci,
ať to bylo cestou materiální podpory, svými silami či jinými dary. Zde si
dovolujeme uveřejnit jména osob a institucí, které nám věnovali sponzorský dar a
velkou měrou pomáhají zvýšit úroveň naší školy. Vaší pomoci si opravdu vážíme.
Zahradnictví PASIČ škole věnovalo túje, rostlinky na školní skalku, kytky na 1.
adventní neděli a spoustu dýní na Halloween. OPTYS s.r.o. – odměny dětem na
školní kolo pěvecké soutěže Životický skřivan, firma FERRAM a.s., firma
Model obaly – věcné ceny na školní kolo recitační soutěže, firma ANAVO
group s.r.o. – lepidlo Herkules a kancelářský papír, OPaLL – AGRI s.r.o.,
ABEL – Computer s.r.o. – papíry do kopírky. Pan Kramný věnoval škole
monitor, pan Vaněk z Litultovic vyrobil do všech tříd dřevěné stupínky k

interaktivním tabulím. Pan Drobný se podílel na úpravě a opravě lavic v
počítačové učebně. Děkujeme paní Stiborské za cukrovinky do družiny, paní
Adámkové za kalendáře, paní Krejčí a paní Drastichové za drobný materiál do
pracovních činností a všem maminkám a babičkám, které přispěly občerstvením
na 1. adventní neděli.
Jsme velmi rádi, že se mezi námi najdou takoví, kteří rádi pomohou.
Přejeme dárcům a sponzorům zdraví, úspěch a pohodu.
Všem srdečně děkujeme

Poděkování panu F. Macolovi za besedu
V březnu do naší školy zavítal pan František Macola, jehož koníčkem je
zdolávání horských velikánů. V září loňského roku se s partou kamarádů vydal
za krásami a zvláštnostmi Alp. Připravil pro naše děti poutavé vyprávění, ve
kterém se zaměřil zejména na dobývání vrcholu švýcarského Allalinhornu
(4027m) s přesunem přes horský masív Monte Rosa až na MontBlanc
(4810m). Program obohatil promítáním záběrů a videí z expedice, kde jsme mohli
spatřit nádhernou přírodu, ale také jsme si uvědomili, co příroda dokáže a zvláště
pak hory a jak je v takových situacích důležitá kolegialita, zachování chladné
hlavy a udržení klidu v krizových situacích. Beseda se dětem moc líbila a panu
Macolovi patří veliký dík, že si ve svém nabitém programu našel chvilku a
zajímavým a poutavým způsobem obohatil znalosti dětí.
Pomalu a jistě ukončíme 3. čtvrtletí školního roku 2012/2013.
Všechny děti z MŠ i ZŠ se toho mnoho naučily i poznaly. O veškerých akcích
školky a školy si můžete přečíst na stránkách naší školy
(www.zsdolnizivotice.cz), kde nejrůznější texty k jednotlivým aktivitám a
činnostem doprovází bohatá fotogalerie.
Touto cestou bych velice ráda poděkovala všem pedagogickým i
správním zaměstnancům školy, kteří se mnohdy nad rámec svých
pracovních povinnosti podíleli na veškerých aktivitách pořádaných školou.
Děkuji panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi, zastupitelům obce, školské radě a
klubu rodičů za spolupráci a přízeň, kterou škole věnují.
Mgr. Lenka Smetanová
Pozvánka na putovní výstavu v prostorách MŠ
Od 1. června do 30. června budete mít jedinečnou příležitost navštívit a
prohlédnout si putovní výstavu s názvem „Necháme to tak?“, která je
připravena pod záštitou občanského sdružení Za Opavu. Výstava se ptá po
důvodu, proč je tak velké množství sakrálních památek v České republice v
havarijním stavu a řeší též otázku možné pomoci těmto objektům, stejně tak
podává pomocnou ruku všem, kteří mají zájem své prostředí, ve kterém žijí,
změnit k lepšímu. Výstava putuje po celé České republice a v Moravskoslezském
kraji již navštívila některá místa. Nyní máme tuto příležitost i my. Výstava bude
instalovaná v prostorách mateřské školy. Navštívit ji můžete ve čtvrtek v době
provozu knihovny a to až do 17.00 hodin. V pracovní dny máte možnost v době
příchodu a odchodu dětí z mateřské školy.
Za všechny srdečně zve Lenka Smetanová

SPOLEČNĚ K PRACOVNÍMU UPLATNĚNÍ

Jste osobou se zdravotním postižením? Jste z Moravskoslezského kraje?
Jste nezaměstnaní déle než 6 měsíců a chcete to změnit? Zapojte se do projektu
Společně k pracovnímu uplatnění!
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. realizuje
od 1.6.2012 do 31.3.2014 projekt s názvem Společně k pracovnímu uplatnění.
Projekt je určen osobám se zdravotním postižením, které jsou nezaměstnány déle
než 6 měsíců. Projekt má za cíl zvýšit zaměstnatelnost těchto osob a pomoci jim
získat uplatnění na trhu práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským programem,
který se zaměřuje na sestavení životopisu a motivačního dopisu, orientaci na
portálech nabízejících práci, využívání všech možností při hledání práce, nácvik
pracovního pohovoru, apod. Následně je možné na doporučení sociálního
pracovníka účastnit se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy,
Pracovně-bilanční diagnostika, Individuální psychologické poradenství či
Podpůrné a motivační aktivity.
Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením mohou
využít rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity Podpora uplatnění
na trhu práce, kdy můžeme poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu 6
měsíců pro osobu zdravotně postiženou, které zaměstnavatel vytvoří nové
pracovní místo.
Projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem ČR.
Veškeré aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma. Projekt je realizován na
celém území Moravskoslezského kraje. Bližší informace jsou k dispozici na
webových stránkách organizace (www.czp-msk.cz), či detašovaných pracovištích
Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. v Opavě, Ostravě,
Frýdku-Místku, Novém Jičíně a Bruntále.
Za realizační tým projektu
Mgr. Eva Náhlíková
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109
e-mail: czp.nahlikova@czp-msk.cz

CO NOVÉHO U NAŠICH SKAUTŮ
SKAUTŮ
Skauti váleli jako Barcelona!
V sobotu 23. března 2013 se v Opavě v tělocvičně při ZŠ Šrámkova
konal skautský okresní turnaj v sálové kopané. Turnaje se zúčastnilo přibližně 15
týmů, ze všech koutů okresu, soutěžících ve čtyřech kategoriích: vlčata, skauti,
světlušky a skautky, roveři a rangers. Ukrutné boje o putovní pohár přístavu
Poseidon byly ve všech kategoriích.
V kategorii světlušek a skautek (do 15 let) vyhrálo družstvo z Dolních
Životic a získalo (již podruhé) putovní pohár. V kategorii roverů a rangers (hoši a
děvčata nad 15 let) obsadilo první místo mužstvo Domoradovic. Naši borci se
umístili na skvělém druhém místě.
Složení družstev:
1) Klára Losertová, Lucka Režnarová, Martina Cáblová, Eliška
Chabičovská, Míša Chabičovská, Pavlína Štěchová, Kristýna Uvírová.
2) Arnold Balek, Vít Toporčák, Lukáš Darda, Adam Boldezerský, Katka
Vítková, Kája Šášková, Sandra Losertová
Autorka: Kája Šášková a kolektiv
Pozvánka letní skautský tábor - 2013
Skauti a skautky střediska Dolní Životice informují, že na letní stanový
tábor se chystají ve druhé polovině srpna, a to v Podhradí u řeky Moravice.
Tábor je určen pro kluky a děvčata od 7 do 17 let. Cena tábora: 2 600,Kč. Kapacita tábora je omezena. Nástup na tábor bude v neděli 11. 8.odpoledne
- ukončení a odvoz dětí zpět ve čtvrtek 22.8.2013.
Přivítáme mezi sebou nejen skauty a skautky, ale i ostatní děti, které
chtějí něco zažít. Termín odevzdání přihlášek je do konce května 2013.
Kontaktní osoby pro další informace a předání přihlášek: Mgr. Václav
Flejberk, Hlavní 247, Dolní Životice, tel. 732 445 697, vafle.dz @gmail.com
nebo: Vít Lebeda - tel. 721 087 382, e-mail: vitlebeda@gmail.com.
Václav Flejberk

POMÍSTNÍ
POMÍSTNÍ JMÉNA 5.ČÁST
5.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 pátou závěrečnou 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 poslední hesla dojde
v tomto (V - Ž).
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
V kalužích
- pole vlevo od cesty na Jezdkovice (asi 300 m za křižovatkou Jezdkovské a
silnice Opava – Olomouc), mezi silnicemi Litultovice – Jezdkovice,
Dolní Životice – Jezdkovice. Již na katastru obce Jezdkovice.
- předložkové pomístní jméno, jehož základem je podstatné jméno „kaluž“
(mělká prohlubeň s vodou, louže), označovalo pole, které bylo po deštích
značně podmáčeno a dlouho se tam držela voda.
V kupankách (Pod Ubrusníkách)
- místo v říčce Hvozdnice, v místech pod Škrobánkovým kopcem
- předložkové pomístní jména bylo utvořeno z množného čísla nářečního
podstatného jména "kupanky" (odvozeno od "kupat" = nářečně "koupat",
"kupanky" = místo ke koupání) a předložky "v" označující polohu
objektu. Pomístní jméno označovalo dvě tůňky (jednu hlubokou asi dva
metry pro plavce, druhou mělčí pro neplavce) v říčce Hvozdnice, ke které
se ještě v 50. letech minulého století chodilo koupat.
Vaidova cesta
- polní cesta vedoucí od pískovny do Spáleniska (na Podlesí), dnes
neexistuje
- dvouslovné pomístní jméno je tvořeno z podstatného jména „cesta“ a
adjektivního přívlastku „Vaidova“, který je odvozen z osobního jména
(příjmení) „Vaida“. Pomístní jméno pojmenovávalo polní cestu, vedle
které měl p. Vaida pole.
Vaňkův kopec
- kopec ve středu obce, který protíná ulice Na Kopčisku. Ulice začíná u
zdravotního střediska (na ulici Hlavní), vede do strmého kopce směrem
k zámku a prudce dolů k obchodnímu středisku (na ulici Hlavní).
- základem dvouslovného pomístního jména je podstatné jméno „kopec“,
které je blíže specifikováno adjektivním přívlastkem „Vaňkův“. Přídavné
jméno je odvozeno z osobního jména (příjmení) „Vaněk“. Pomístní
jméno označuje kopec, kterým prochází ulička Na Kopčisku. V ulici se

nachází šest obytných domů, ve třech (č. p. 140, 246 a 95) bydlí rodiny
Vaňkovy.
Vrchní dubraví (Vrchni dubravy, Vrchní doubraví)
- pole na jihu omezeno říčkou Hvozdnice a železniční tratí Opava Jakartovice , na severu obcí Hertice a na východě lesem Březí. Přes říčku
Hvozdnice na jihu sousedí s polem Dolní dubraví.
- základem pomístního jména je podstatné jméno „doubrava“, které je
rozlišeno přídavným jménem „vrchní“. Doubrava je listnatý, nejčastěji
dubový les, staročeská „dúbrava“ je doubí, dubový les nebo původně les
vůbec. Adjektivum „vrchní“ upřesňuje polohu objektu (existuje i Dolní
dubraví). Pojmenovacím motivem je pojmenováním původního porostu.
Polní trať „Horní Doubrava“ se připomíná již v roce 1753. Tradiční polní
trať, jejíž severní hranici tvořila dnes neexistující polní cesta (začínala od
lesa Březí přibližně v místě kamenného kříže a vedla směrem k životské
části Hůrka kolem dnešní lokality Kuřin), východní hranici les Březí a
jižní říčka Hvozdnice.
Vrchní potoky (Potoky)
- původně louky přilehající k jižnímu okraji hertických zahrad, po pravé
straně dnes již neexistující polní cesty, která vedle od lesa Březí k lokalitě
Hůrka v Dolních Životicích.
- dvouslovné pomístní jméno se skládá z plurálu substantiva „potok“
(menší přirozený vodní tok) a adjektiva „vrchní“ (umístěný, ležící nahoře,
vysoko nebo výše, navrchu; horní). Pomístní jméno označovalo mokré
louky, přes které vedl vodní tok (po meliorizaci napřímen), který
způsoboval, že louky byly podmáčené a stála v nich věčně voda. Voda
odtud tekla do Musilově kaluže (U Musilově kaluže). Dnes louky
neexistují a staly se součástí pole Prostřední pole. U Musilově kaluže
směrem k říčce Hvozdnice se rozkládaly louky Dolní potoky.
Za Dvorem
- pole přiléhající na severu k osadě Nový Dvůr. Na jihozápadě sousedí s
polem U Sušárny, na východě s polem U Kalavy a na severovýchodě
s polem „U Hertic“.
- pomístní jméno označuje pole ležící ve směru od Dolních Životic k osadě
Nový Dvůr právě až za touto osadou.
Za Havěrňum (Za Havírňum)
- pozemky nedaleko rozcestí cest na Štáblovice a Mikolajice (dnes tam stojí
stáje paní Odnohové) směrem na Černou hlínu do dolíku k rybníku.
V lokalitě Černá hlína se s minulosti (již kolem roku 1735, pak znova od
r. 1885 – 1886) těžilo hlubinným způsobem hnědé uhlí a šachtice se
nazývala Havírna
- pomístní jméno je utvořeno z nářeční obdoby podstatného jména
„havírna“, jak se nazývala šachtice, ve které se uhlí těžilo nebo taky jáma

s haldou zbylá po dávném dolování, a předložky „za“, která vyjadřuje
polohu pojmenovaného objektu. V našem případě se ale „Havěrna“ říkalo
i domu č. p. 112. Pomístní jméno Za havěrňum označuje pak i pole za
tímto domem. Nepodařilo se blíže zjistit další spojitost uvedeného stavení
a zmíněné těžby.
Za humny (Za humnama, Záhumenní)
- ulice (1991), začíná od první křižovatky ve směru z Hertic do Dolních
Životic, odtud od křižovatky s ulicí Na Hůrce vede ulice až k obecnímu
hřbitovu a kostelu Nejsvětějšího Spasitele. Označují se tak (Za humny) i
jižní částí polností pole Na prutách, které přiléhají přes ulici Za Humny
k zahradám domů.
- předložkové pomístní jméno se skládá z podstatného jména. „humna“,
které označuje místo s upěchovanou půdou k mlácení obilí, mlat a
předložky "za", která označuje polohu. Pomístní jméno Za Humny
označuje ulici na severním okraji obce. Humna bývala, jako stodoly
dosud, blízko domu, odtud jsou stálá rčení „za humny“, tj. za stodolou.
Při ulicovém typu vsí bývala i humna (stodoly) všech statků v jedné řadě
rovnoběžně s řadou domů, odtud plurál „humna“. Za humny má tedy
význam za stodolou, nedaleko nebo na blízku.
Zamosty
- část Dolních Životic, území kolem jižní části ulice Nádražní (směr
k osadě Podlesí), které leží za dvěma mosty přes říčku Hvozdnice. Kromě
zmíněné ulice a silnice Mlynářská cesta sem vedou ještě dvě polní cesty –
Ladnerova a Kopčanská. Pole směrem k Podlesí se jmenuje U mostův.
- pomístní jméno označuje část obce ležící v okolí ulice Nádražní, jež byla
v minulosti oddělena od zbytku ulice dvěma mosty přes říčku Hvozdnice.
Dnes zůstal jen jediný přes nové koryto říčky Hvozdnice, druhý dřevěný
most byl stržen a voda je zatroubena pod zemí.
Zámecká
- ulice (1991), vychází z ulice Hlavní, křižuje ulici Kostelíkova, vede kolem
objektu Lesík a dolnoživotského zámku a kostela. Pro automobily je
zaslepena, dá se však z ní chodníkem dostat až k uličce Na Kopčisku.
V minulosti se části ulice od ulice Hlavní k zámku říkalo „U baráku“
(resp. „U vojenského baráku“) podle bytovky (baráku), kde byly
ubytovány důstojníci a rodinní příslušníci, kteří sloužili na zámku v době,
kdy byl vojenským objektem.
- pomístní jméno vzniklo z podstatného jména „zámek“ (rozlehlá výstavná
budova, někdejší šlechtické sídlo, SSČ s. 543) příponou -cká a označuje
ulici, která obchází zámecký park s dolnoživotským zámkem.

Životský les
- les jihozápadně Dolních Životic, ve směru na obec Moravice a Životské
Hory
- pomístní jméno označuje les, který byl původně majetkem
dolnoživotského vrchnostenského panstva (viz „Schönesteiner Rivier“
v mapě Toposekce třetího vojenského plánování z let 1869 – 1885)
Na závěr snad jednu prosbu. Pojmenování místních lokalit se neustále mění –
některá stará pomístní jména se z různých důvodů přestávají používat a se
snižující frekvencí užití upadají pojmenování do zapomnění. V následujícím textu
přináším seznam všech v historických pramenech dohledatelných pomístních
pojmenování. Pokud u těch tučně vytištěných (to jsou ta, které jsme v naší práci
nedokázali lokalizovat a vysvětlit) budete vědět, kterou lokalitu označovala a
jak pojmenování mohlo vzniknout, prosím ozvěte se mi.
S pozdravem Jiří Mička
rybníky Dolní Životice 1653 (Raida, A.: Dějiny Dolní Životice, Hertice, Životské
Hory. Dějiny 1998, s. 41)
Velký, Na pode vsi, Příkopa
louky Dolní Životice 1750 (Raida, A.: Dějiny Dolní Životice, Hertice, Životské
Hory. Dějiny 1998, s. 51)
Davidovská, Mittelwald, Potoky, U nejspodnějšího rybníka, Za Vilnerem,
Pod lesem, U mikolajské hranice, Kopčanská humna, V prsuvkách, Trvziteich
polní tratě Dolní Životice 1753 (Raida, A.: Dějiny Dolní Životice, Hertice,
Životské Hory. Dějiny 1998, s. 53.)
Na prutách, Na půlláně, Za olším, Za cihelní, Na výhoně, Pazderna, U
rybníčka, Proti pile, Nad pilou, U Březí, Na pískách, Na Klíně, Prsůvky, Na
Široky, Pod lesem, Za vodím, V potokách, Nad lukami, Zákopčanské humny,
Za řikum, Za Mostky, Březí Náplatek, U včelína, Na sadku, Na Důbravách,
V prostředním poli, Nad Havránkem, U dlouhých luk, Za minařskum cestum,
Na břehu pod lesem, Za olším, K lukám
polní tratě Hertice 1753 (Raida, A.: Dějiny Dolní Životice, Hertice, Životské
Hory. Dějiny 1998, s. 53.)
Na klínu, Za Hlučnicům, Za dvorem, U Hrušky, Za stodolami, Za krčmou, Na
dvorsku, U Březí, Na čtvrtích u Březí, U Hučnice, Přídavek
polní tratě Dolní Životice 1787 (Raida, A.: Dějiny Dolní Životice, Hertice,
Životské Hory. Dějiny 1998, s. 61)

Místní trať: obsahuje chalupy, jejich zahrady a louky a konskripční čísla 1
až 111, v nichž jsou zahrnuta čísla dominikálních chalup v Horách
(79 až 88 a 103 až 107). Hraničí jednou stranou s II. tratí, druhou
stranou s IV. a VIII. Tratí, třetí stranou s X. a XI. Tratí a čtvrtou
stranou s vrchnostenským rybníkem zámeckým
II. Za humny: pole hraničí s litultovskou, stěborskou a jezdkovskou hranicí,
s III. a I. tratí
III. Na prutách : pole hraničící s II. Tratí, s hertickou hranicí a hertickým
dvorem
IV. Prostřední pole: pole hraničící s I. tratí, s hertickou cestou, s hertickou
hranicí a s V. tratí
V. Horní Doubrava: pole hraničící s cestou Březí, s cestou dědinskou a
s dlouhou mezou Jakuba
VI. Dolní Doubrava: pole hraničící s řekou Hosnicí, s V. tratí, s dlouhou
mezou Tenglerovou a s horní částí Hosnice
VII.
U Březí: pole hraničící s Tenglerovou dlouhou mezou, se
slavkovskou hranicí Březí, s řekou Hosnicí a loukami Náplatek
VIII. Dubová Hůrka: pole hraničící s dědinskou cestou, s I. tratí,
s rybníkem u pilného mlýna a se VI. Tratí
IX. Na Břehu: pole hraničící s Hosnicí, s litultovskými lukami, s životným
panským lesem a s Moravickou cestou
X. Kopčanská humna: pole hraničící s IX. tratí, s vrchnostenským lesem,
s cestou do Kapalic a s I. Tratí
XI. Za kamenným křížem: pole hraničící s X. tratí, se štáblovskou a
s mikolajickou hranicí, se štáblovskými lukami a s Hosnicí
I.

pomístní jména Hertice 1787 (Raida, A.: Dějiny Dolní Životice, Hertice, Životské
Hory. Dějiny 1998, s. 63)
I. Místní trať: obsahuje chalupy a zahrady s domovními čísly 1 až 16,
hraničící jednou stranou na trať II., druhou stranou s tratí IV., třetí
stranou s VI. tratí a čtvrtou stranou se starou silnicí
II. Zahrady: pole, hraničící s vrchnostenskými zahradami, se starou silnicí,
se IV. tratí a s místní tratí
III. Stará silnice: pole, hraničící s II. tratí, s vrchnostenským dvorem,
s hranicí slavkovskou a se IV. tratí
IV. Hraniční: pole, hraničí s II. tratí, s hranicí slavkovskou, s hranicí
životnou a s VI. Tratí
V. Jezdkovský chodník: pole, hraničí s místní tratí, s životnou hranicí,
s vrchnostenským dvorem a s jezdkovským chodníkem
VI. Důlky: pole, hraničí s místní tratí, s tratí IV., s tratí VII. a s tratí V.
VII.
Životské hranice: pole, hraničí s VI. tratí, se IV. tratí, s životnou
hranicí a s V. tratí

rybníky Dolní Životice 1790 (Raida, A.: Dějiny Dolní Životice, Hertice, Životské
Hory. Dějiny 1998, s. 64)
U pily, Dědinský, Kuchyňský, U tvrze, Lesní horní, Lesní prostřední, Lesní
dolní, Kulhánek, Prostřední, Luční
polní tratě Dolní Životice 1903 (Parma, R.: Soupis samot, tratí atd. In: Věstník
Matice opavské 1903-1906)
Dubová Hůrka, Havránek (U Havránku), Holešnice (V Holešnici), Joklovec,
V kole, Kučůvky, Na mlynářské, Okruhy (V Okruhách), Na pastviskách, Na
pískách, V potokách, Prostřední pole, Prsůvky, Pruty (Na prutách)
rybníky Dolní Životice 1924 (Pamětní kniha obce Životic u Opavy. Státní oblastní
archív Opava (Archivní fond Dolní Životice)
Panský, U mlýna, U pily
pole Dolní Životice 1924 (Pamětní kniha obce Životic u Opavy. Státní oblastní
archív Opava (Archivní fond Dolní Životice)
Davidovské luky, Dulne Dubravy, Dulně potoky, Havránek, Joklovec, Kučůvky,
Na Domácím, Na Podlesí, Na Prutách, Písky, Pod Herticama,
Na Břehu,
Pod hrazou, Pod Vystřilaným kopcem, Porembovec, Prsuvky, U Březí, U Černé
hlíny, U kamenného křiža, U mikolajské cesty, U mostův, U Mynarské cesty, U
myslivca, U Roztrhnuté hráze, U stavu, U sušárně, U štáblovských hranic,
V dědině, V Holešnici, V Kulhaně, V Mostkách, V okruhách, Vrchni Dubravy,
Vrchní potoky, Za Havírňum, Za humnama, Zákopčanské

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
SOKOLI DOLNÍCH ŽIVOTIC VOLILI NOVÝ VÝBOR
Dne 15. 3. 2013 se v klubovně hasičů v lesíku konala valná hromada
Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Životice. TJ má k tomuto dni 64 členů z toho 58
zletilých. Valná hromada schválila zprávy o činnosti, hospodaření a práci revizní
komise za rok 2012, přijala návrh na činnost a rozpočet na rok 2013. Volební
valná hromada zvolila na nové 3-leté volební obdobístarostou Jana Šachteliho,
jednatelem ing. Kamila Tenglera a do výboruLumíra Švána, ing. Michala
Esslera a ing. Jana Skřonta. Předsedou kontrolní komise byl zvolen Milan
Stupeň a členy Zdeněk Volný a David Šván.Starosta poděkoval za vykonanou
práci ve výboru Sokola odstupujícím Pavlovi Ščibravému a Aleně Karáskové.
Naši valnou hromadu přišel pozdravit starosta obce pan Jaroslav Vaněk a
starosta hasičů pan Miroslav Lukáš, oba se zapojili do diskuse. Starosta obce

poděkoval jednotě za práci a zvlášť vyzdvihl pana Aleše Dardu za příkladné
vedení mládeže ve florbalovém oddílu. Starosta hasičů poděkoval za spolupráci
s jednotou Sokol hlavně při pořádání sportovních akci v areálu lesíka.
Po krátkém pohoštění ukončil volební valnou hromadu Sokola bratr
starosta Jan Šachteli, poděkoval všem za účast a popřál k další činnosti hodně
zdraví a síly.
Akce Sokola na rok 2013
1. Stolní tenis – celoročně 2 družstva mužů (okresní přebor, SK RST 3 liga)
2.Florbal – celoročně (okresní soutěž)
3. Setkání staré gardy v kopané +oslavy k výročí 30. let založení fotbalu
v Dolních Životicích (termín bude upřesněn)
4. Stolní tenis – turnaje - 12. 1. Memoriál pana Emanuela Korbela, 6. 4. – čtyřhry
5. Nohejbal - turnaje- 15. 6. Nohejbal firem, 26. 7. Malý turnaj, 6. 9. Nohejbal
dvojic
6. Sokolský ples - 8. 2. 2014
7. Dětský maškarní karneval- 9. 2. 2014
Výbor a členové Sokola Dolních Životic zvou všechny spoluobčany na
plánované sportovní a kulturní akce.
Těšíme se na Vaší účast ☺.
Za výbor Sokola
starosta Jan Šachteli.

Výsledky 5. ročníku ve stolním tenise čtyřher v Dolních Životicích
Netradičně ve středu 10. 4. 2013 od 17:00 hod. uspořádala Tělocvičná
jednota Sokol Dolní Životice turnaj ve stolním tenise čtyřher. Hrálo se v místní
školce. Stolní tenisté našich tři oddílů, tento turnaj mají jako závěrečnou akci
sezony. Dvojice se určují podle předem domluveného klíče. Přestože se jedná o
ukončení sezony, jsou vidět výborné sportovní výkony.
Výsledky pátého ročníku: 1. Jan Šachteli, Marian Mrózek (6 bodů)
2. Alois Klein, Libor Radek (4 body+1)
3. Michal Essler, Jan Hopp (4 body)
4. Kamil Kramný, Michal Buchtel(4 body-1), 5. Ervín Kavan, Miroslav Bek.
Vítězové převzali poháry a věcné ceny. Sokolové jako pořadatelé akce
děkují touto cestou všem zúčastněným, dále Obecnímu úřadu Dolní Životice a
ředitelce školy za zapůjčení hracích prostor v místní školce.
Jan Šachteli

RADY PRO KAŽDÝ DEN
Bodnutí včelou, vosou ... dobrá rada
Málo kdo ví, jak rychle pomoci člověku a dítěti, aby neotekl po včelím a
vosím bodnutí. Platí tato rada i pro alergiky ... mám to mnoho let vyzkoušené !!!
Všichni komu jsem tuto radu řekla, žasnou jak to úžasně funguje!!!
Když vás bodne tento hmyz, nejdříve se podívejte, jestli je v kůži
zabodnuté žihadlo, pokud ano, vytáhněte ho a ihned naberte do ruky hlínu,
zeminu, ta je všude kolem vás. Ránu zeminou potřete a člověk neoteče. Vím, že to
je divné, ale v zemi - v hlíně je cosi ukrytého, nějaký protijed, co zabrání otoku a
alergická reakce se nekoná. Byla jsem s kamarádkou na chatě a ona má syna,
který musí okamžitě po píchnutí bodavým hmyzem do nemocnice. Když ho bodla
včela, přiskočila jsem k němu, vytáhla jsem mu žihadlo a hrábla do záhonu,
nabrala jsem zeminu do své dlaně a začala jsem mu třít ránu po bodnutí.
Kamarádka jen koukala a nevěřila svým očím. Chlapec nikam jet nemusel, byli
jsme na vesnici a bez auta. Ona říkala, že by se jinak udusil. Od té doby se nebojí
se synem někam jezdit, myslím do přírody, zeminu má pokaždé vlastně kam
vstoupí :)) I doma ji máme v květináčích :)) Maminky na vesnici byly za tuto
moudrou radu velice vděčné, radu šíří dál ... ten rok bylo totiž mnoho vos a včel,
které často píchly jejich dítě. Obdržela jsem mnoho poděkování za tuto radu. :))
Snad pomůže i vám všem.

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci dubnu oslavili své jubileum
 Tomáško Dušan, Dolní Životice
 Vaňková Růžena, Dolní Životice
 Čech Jiří, Dolní Životice
 Křížová Zdenka, Dolní Životice
 Špičková Alžběta, Dolní Životice

60 let
60 let
65let
65 let
65 let

V měsíci květnu slaví své jubileum
 Skřont Jan, Dolní Životice
 Rubý Eduard, Dolní Životice
 Svobodová Božena, Dolní Životice
 Škrobánková Jarmila, Dolní Životice
 Pravdová Marie, Dolní Životice

60 let
60 let
80 let
80 let
85 let

V měsíci červnu oslaví své jubileum
 Nováková Jarmila, Dolní Životice
 Klimková Ludmila, Dolní Životice
 Jedličková Eliška, Dolní Životice
 Skřontová Pavla, Dolní Životice
 Raida Alois, Dolní Životice
- Nejstarší občan obce

65 let
70 let
75 let
75 let
99 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

ROZLOUČILI JSME SE…
Tengler Josef 8.2., Pavelek Josef 14.2., Lukáš Alois 17.2
Bitner Eduard 24.3., Drobný Bohuslav 6.3
Toporčáková Marie 9.4, Kovalčíková Ludmila 21.4.

POTĚCHA DUŠE
Smích léčí
Veselá mysl půl zdraví. Tak to alespoň říká české lidové rčení. Podobné
najdeme snad u všech národů světa. Jeho platnost sahá hluboko do minulosti, ale
není opomíjeno ani dnes. Blahodárnému působení humoru se věnuje dokonce celé
jedno vědní odvětví – gelotologie – podle řeckého gelos, smích.
Lékaři i psychologové vědí, že smích ovlivňuje pozitivně imunitní
systém, odbourává stres, podporuje prokrvení i trávení, srovnává vysoký krevní
tlak, a může dokonce snížit bolesti. Na psychické a emocionální úrovni uvolňuje
napětí, pomáhá získat odstup od těžkých problémů, zklidňuje a utěšuje, umožňuje
spontánní projev a otevřený přístup a povzbuzuje kreativní potenciál. Řekněte
sami, existuje lepší, bezpečnější a příjemnější univerzální lék pro člověka?
Samozřejmě, že není smích jako smích. Do skupiny osvobozujícího smíchu
rozhodně nepatří výsměšky, zlomyslné vtipy, černý humor nebo vtipkování na
účet druhé osoby, která se třeba neumí, nebo nemůže bránit.
Smysl pro humor se liší od člověka k člověku, a dokonce se dá říci i od
národa k národu. Ne nadarmo se hovoří o suchém anglickém humoru, na rozdíl od
"mokrého" temperamentního přístupu některých jižních národů, nebo o naprostém
nedostatku smyslu pro humor některých seveřanů. Výjimky tu ovšem jako
obvykle potvrzují pravidlo. Různost chápání humoru ukazují filmy. Chaplin,
Laurel a Hardy, bratři Marxové, Buster Keaton – ti všichni mají své příznivce, ale
i odpůrce. Střet názorů se projeví zejména u pověstné dortové scény, kdy se dvě

skupiny navzájem bombardují šlehačkovými dorty. Sladký boj dokáže některé
diváky přivést k extatickému smíchu, zatímco pro jiné je to jen trapný nevkus.
V poslední době roste obliba klaunů, kteří jako pomocníci lékařů přinášejí
smích do nemocnic, zejména na dětských odděleních. Také u nás se v rámci
Občanského sdružení "Zdravotní klaun" učí v kurzech "žáci" vše, co musí jako
zdravotní klaun umět. Někteří z nich jsou povoláním herci, umělci nebo
pedagogové. Klauni, instruováni většinou vrchní nebo staniční sestrou, se věnují
nemocným dětem individuálně a přinášejí jim radost, dobrou náladu i malé
dárečky. Děti je s napětím očekávají a je dojemné, jak ochotně se rozesmějí už jen
při pouhém pohledu na červenou bambulku klaunova nosu.
Příznivé účinky smíchu souvisejí především s dechem. Vdech se při něm
prohlubuje a prodlužuje. Výdech je sice kratší, ale velmi intenzivní, takže dochází
k úplnému vyprázdnění plic. Výměna kyslíku tak probíhá v troj až čtyřnásobné
míře. Lepší zásobování kyslíkem má příznivý účinek na pročišťování krve. Tep
srdce se nejprve zvýší a poté klesá a dochází k uvolnění srdečního svalu. Potom
se konečně uvolní endorfiny – "hormony štěstí", které se v krvi vyskytují
prokazatelně jen zřídka, například při dlouhodobém běhu.
Více na www.phoenixcasopis.cz ☺

PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení tohoto sudoku najdete
ve Zpravodaji č. 3/2013
Řešení sudoku
z čísla 1/2013

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

Turnaj skautů
a skautek a
jejich vítězný
pohár !

5.ročník turnaje ve Stolním tenise čtyřhra

