-

ZPRAVODAJ

PRO OBČANY
DOLNÍCH ŽIVOTIC A HERTIC

4/2013

FOTKY ZE ZÁVODU MTB ŽIVOTSKÉ HORY 2013

SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zážitky z putování naší obce
soutěží Vesnice roku 2013 v celostátním kole, kde postoupily obce každého kraje
oceněné titulem Oranžová stuha za spolupráci se zemědělským subjektem. 20.
srpna navštívila naši obec pětičlenná celostátní hodnotící komise, kterou jsme
pravou slezskou medovinou uvítali v naší škole a představili naši obec
spolupracující se zemědělským subjektem – zahradnictvím. Představili jsme i
spolky a jejich činnost, které se zemědělstvím a životním prostředím souvisejí.
Především myslivce, včelaře, rybáře, zahrádkáře a samozřejmě zemědělce a
zahradnictví. Po prezentaci jsme komisi ukázali naši obec, kde jsme prezentovali
práci našich občanů při úpravách veřejných prostranství, předzahrádek, osázených
oken květinami a celkovou úpravou obce. Představili jsme i péči obce a občanů o
krajinu zejména o stávající, ale i nově založené stromořadí. Předvedli jsme i
studie a projekty týkající se zemědělství, ochrany půdy a krajiny. Prezentaci obce
jsme zakončili ukázkou řemeslného zemědělského nářadí a strojů včetně způsobu
moderního včelaření přímo v areálu Zahradnictví Pasič na Kostelíkové ulici.
S napětím jsme očekávali vyhodnocení soutěže.
Vlastní vyhodnocení celostátního kola proběhlo 23. září v Praze
v prostorách Parlamentu České republiky – Senátu. Pozvány byly 2 osoby z každé
obce. Za naši obec jsem se zúčastnil s manželkou stejně jako převážná většina
starostů ostatních obcí. Každé obci oceněné Oranžovou stuhou byla předána
věcná cena s označením soutěže a pamětní list velikosti A2 s udělenou finanční
odměnou věnovanou ministerstvem zemědělství za vítězství v krajském kole ve
výši 600 tisíc Kč. Zlaťáky nebyly předány na místě, ale prostřednictvím podané
žádosti o dotaci na určitý projekt v obci a odměna bude vyplácena v roce 2014
formou dotace. Zároveň byla u každé obce představena krátká ukázka cca 6
fotografií s krátkým komentářem o dění v obci, za které obec obdržela stuhu.
Držitelem celostátní Oranžové stuhy se stala Obec Prlov se 464 obyvateli v okrese
Vsetín a podle informací, které jsme o obci získali si myslím, že zaslouženě.
Naše obec společně s dalšími devíti obcemi bez určení pořadí obsadila krásné
čtvrté místo.
Co o naší obci konstatovala celostátní komise? Cituji z materiálu
vydaného Ministerstvem zemědělství k soutěži Oranžová stuha: „V obci komise
ocenila především široký výběr spolupráce zemědělských subjektů, včetně
dobrovolnických spolků (myslivci, včelaři, rybáři, zahrádkáři). Pozitivní je, že
kromě své vlastní činnosti se místní podnikatelské subjekty podílí na zvelebování
obce, osvětových aktivitách a rovněž zaměstnávají obyvatelé obce. Místní
zahradnictví spolupracuje nejen s obcí, ale i se střední školou a univerzitou. Obec

se snaží přistupovat citlivě k rázu zdejší krajiny, a proto zamítá stavbu větrných
elektráren ve svém okolí“.
Co dodat závěrem? Poděkovat všem, kteří se podíleli na prezentaci obce
v krajském i celostátním kole, které jsem vyjmenovával posledně. Poděkovat
Zahradnictví Pasič s.r.o. a všem členům Pasičovy rodiny za dlouholetou
spolupráci a péči o naši obec. Především chci poděkovat všem občanům, kterým
není lhostejné, kde a jak žijí. Všem, kteří obětují mnoho svého volného času ve
prospěch dalších občanů ve spolcích, okolo svých domů. Vůbec se nemáme zač
stydět i s vědomím, že máme co zlepšovat a hledat další nápady k lepší
pospolitosti v naší obci. Soutěž Vesnice roku v roce 2013 byla dobrou příležitostí
prezentovat naši obec a občany v ní žijící. Jen v samotném Senátu bylo přítomno
minimálně 26 starostů a celkem asi 100 hostů. Nepočítám dosavadní i další
zveřejnění v nepřeberném množství různých tiskovin a periodických celostátních
časopisů. Je velmi příjemné být mezi oceňovanými a je velmi milé slyšet od
členů komise, že v obci je co obdivovat a má šanci uspět i v jiných kategoriích
s výzvou k účasti v soutěži i v dalších ročnících. Finanční odměna je krásným
povzbuzením a záleží jen na nás, zda ji jen utratíme, nebo smysluplně využijeme
k dalšímu rozkvětu obce. Zapsání mezi oceněné obce a zveřejnění na
nespočetných místech v celostátním měřítku je dle mého názoru více. Je to velmi
cenná prezentace obce a práce jejich občanů, je to sdělení všem „Tady jsme
doma“.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE
USNESENÍ Č. 20 ZE DNE 25.9.2013
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva
2. Návrh smlouvy o dílo TALPA – RPF, s.r.o. na stavbu Infrastruktura zázemí
areálu volného času
3. Žádost Jiřího Vaňka, Nádražní 274, Dolní Životice o příspěvek na domovní
ČOV
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Smlouvu o dílo TALPA – RPF, s.r.o. na stavbu „Infrastruktura zázemí areálu
volného času v Dolních Životicích“ za cenu dle nejlepší cenové nabídky ve
výši 905 346,22 Kč bez DPH a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy
2. Zrušení evidované rozestavěné investice „Areál Lesíku“ jako zmařenou
investici ve výši 239.281,-Kč

3. 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 Jiřímu Vaňkovi, Nádražní 274, Dolní životice ve výši
30.000,-Kč na ČOV umístěnou u nového rodinného domku v Dolních
Životicích na p.č. 623/3
4. – 51. Prodej veřejné části kanalizačních přípojek uložených na pozemcích obce
jednotlivým vlastníkům připojených nemovitostí. Podrobné usnesení
viz úřední deska.

POŠTA - INFO
Oznámení České pošty o změně otevírací doby
v Dolních Životicích pro veřejnost od 1.10.2013
Po: 8.00 – 10.00

13.00 – 16.30

Út: 8.00 – 10.00

13.00 – 15.00

St: 8.00 – 11.00

14.30 – 17.00

Čt: 8.00 – 10.00

13.00 – 15.00

Pá: 8.00 – 10.00
Pro tuto změnu platí zkušební doba 2 měsíce.

Informace o dočasném uzavření pošty v Dolních Životicích
Tato pošta bude dočasně uzavřena
od 11.10. do 18.10.2013 !
Poštovní služby budou zajištěny poštou:
Litultovice
čp. 51
tel. 553 668 120

Hodiny pro veřejnost:
Po: 8.00 – 11.00

14.00 – 17.00

Út: 8.00 – 11.00

12.30 – 15.00

St: 8.00 – 11.00

14.00 – 17.00

Čt: 8.00 – 11.00

12.30 – 15.00

Pá: 8.00 – 11.00

12.30 – 15.00

Dosud uložené doporučené a balíkové zásilky si v době uzavření
pošty můžete vyzvednout na poště v Litultovicích. Stejně tak důchody
vyplácené ve dnech uzavření pošty (12., 14., 16., 18.října).

NAŠE ŠKOLA
OCENĚNÍ NAŠÍ ŠKOLY
Národní hrdiny a dramatické příběhy devíti zemí ve výtvarné podobě
přinesl 23. ročník mezinárodní dětské výtvarné soutěže v oboru kresby a grafiky
„Krásná jako kvítka.…“ , jejichž 300 nejlepších obrázků je od 2. do 27. září
k vidění na výstavě v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově (KDLJ).
Slavnostní vernisáž výstavy spojená s oceněním nejlepších výtvorů byla v pátek
6. září v 17.00 hodin v KDLJ.
Soutěže, kterou pořádala Základní škola Frýdecká v Havířově
Bludovicích, se letos zúčastnily děti mateřských a základních škol, nižších
ročníků gymnázií a členové výtvarných kroužků na školách z 9 zemí. Na
výstavě jsou vystaveny obrázky dětí ze Slovenska, Litvy, Lotyšska, Běloruska,
Slovinska, Estonska, Polska, dalekého Hong Kongu a samozřejmě od
nás. Průvodním slovem provázela kurátorka výstavy, ředitelka Základní školy
Frýdecká Jiřina Sivá. Záštitu nad letošní soutěží převzala ilustrátorka dětských
časopisů a knížek Lucie Seifertová.
V soutěži bylo uděleno 27 cen. Naše škola získala hned dvě ocenění.
Cenu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje dostala paní učitelka
Mgr. Zuzana Remešová /Award for the Best Art Teacher/ za pedagogické vedení
při tvorbě krásné kolekce suchých jehel.

Ve II. kategorii – 1.-2. ročník získal zvláštní cenu poroty Alešek
Kreuzberger. Oba dva si svá ocenění byli osobně převzít na slavnostním
předávání cen v Kulturním domě Leoše Janáčka v Havířově. Kromě svých cen,
diplomů a medailí si všichni přítomni odnesli z tohoto pěkného dne mnoho
krásných zážitků a dojmů, na které jen tak nezapomenou. Mimo udělená ocenění
porota vybrala ke zveřejnění na mezinárodní výstavu v kulturním domě ještě
kresby dalších tří žáků naší školy – Štěpánka Rychlého, Honzíka Bitnera a
Barborky Kaperové a ocenili je diplomy. Úspěch naší malé školy byl tak ještě
viditelnější.
Paní učitelce přejeme mnoho dalších skvělých nápadů, tvořivé a šikovné
žáky a Aleškovi a jeho kamarádům mnoho fantazie, šťastný tah rukou a radost z
kreativního tvoření.
Za všechny srdečně blahopřeje Lenka Smetanová

REPORT ZE ZÁVODU MTB ŽIVOTSKÉ HORY 2013
MTB ŽIVOTSKÉ HORY 2013 OVLÁDLI MANŽELÉ HRUŠKOVI
Slunečné a parné počasí a také oblíbené tratě opět přilákaly bikery do
Dolních Životic poměřit své síly.Na dlouhé trase zvítězil Honza Hruška z Toyota
Dolák MTB. Za vysokých teplot, které již od brzce ranních hodin atakovaly
tropickou třicítku, se 17. srpna uskutečnil již 5.ročník MTB
maratonu Životské hory. Celkově se zúčastnilo 390 bikerů. Ve sluneční výhni se
závodníci potili již při čekání na startovní výstřel, ale naštěstí byla na trase i
místa, kde se dalo před spalujícím horkem alespoň v rámci možností schovat.
Jako první odstartovala dlouhá trať. Mezi účastníky závodu na trati dlouhé 50 km
s převýšením cca 1200 metrů nechyběl ani Martin Haman, který do závodu
nastupoval z pozice obhájce loňského vítězství, ovšem v silné kukurenci Honzy
Hrušky.
Od úvodních metrů bylo znát, že bude potřeba dodržet pitný režim a
využít každou občerstvovací stanici vybavenou iontovými nápoji firmy
NUTREND. Rozpálený asfalt v úvodních stovkách metrů vystřídaly lesní cesty a
chodníky, ale tam se zase prášilo ostošest.
Honza Hruška pozici papírového favorita do puntíku vyplnil. Biker týmu
Toyota Dolák MTB si jako absolutní vítěz dojel pro hodinky Festina Tour de
France
v
čase
2:07:59.
"Festina
doprovází
celou
mou
cyklistickou kariéru. Mám jedny hodinky z Giro d´Italia, druhé z Dolomit a třetí z
Životských hor" prozradil nám v cíli Honza. Druhý dojel Tomáš Čer
(Bikestyle.cz) v čase 2:08:09, což ho pasovalo na vítěze v kategorii a třetí dojel
loňský vítěz Martin Haman (Superior Riders). Stupně vítězů si v kategorii
vybojoval i Břetislav Rohel (Bikestyle.cz)

Mezi ženami zvítězila Monika Hrušková (Toyota Dolák MTB) časem
2:39:27, druhá Renáta Najsrová (Bikeone Opava) a třetí Johana Kolašínová
(Superior Riders). Velkým překvapením se stala skvélá juniorka Klára Kubínová
(Novatop Lapierre), která dojela těsně pod stupni vítězů v čase 2:58:25.
Na kratší trase o délce 27 km zvítězil Lukáš Heinrich (Bikestyle.cz) v
čase 1:01:49. Druhý dojel Zbyněk Drienovský (Rakovec Racing) a třetí Vítek
Mareta (ESB team).
Mezi ženami zvítězila Barbora Grygerová (Opava) před juniorkou
Denisou Knapkovou (Superior Riders) a Petrou Hartmanovou (Head-blond 007).
Třetí v kategorii mezi ženami skončila Martina Krzywoňová (Ghost-mojekolo).
Děkujeme závodníkům za fantastickou účast, pořadatelům i sponzorům za
pomoc při organizaci závodů.
Lucka a Vlasťa ☺

DERBY
Píše se rok 1983 a na podzim tohoto roku začíná fotbalová soutěž i na
Opavsku. Do této soutěže vstupují i borci z Dolních Životic. Po dlouhé době se
začíná opět hrát fotbalová soutěž i v Dolních Životicích.
Dříve bylo hřiště na pozemku, kde stojí vojenská bytovka (ul. Zámecká).
To ale muselo ustoupit výstavbě vojenského baráku. Po dlouhých peripetiích a
slibech místních předsedů MNV a představitelů „Národní fronty“ bylo hřiště
postaveno na pozemcích, kterým se říká „Na Hrázkách“.
Letos na podzim (r. 2013) to tedy bude 30 let, co naši hráči nastoupili k prvnímu
oficiálnímu derby proti Litultovicím.
Sestava našich fotbalistů byla: P.Bereiter, A. Hopp, V. Krbálek, J.
Šachteli, P. Chodura, P. Klimek, V. Lučný, J. Tengler, J. Hopp, J. Doležel, J.
Procházka, K. Tengler, V. Toporčák, J. Korbel, L. Hopp, J. Bek, J. Tengler.
Derby se hrálo v Litultovicích. Nemůžu si už na všechno vzpomenout, ale
bylo mi řečeno, že byla i v místním kostele v D. Životicích přesunuta hodina
bohoslužby o něco dříve, aby se mohlo co nejvíce občanů a fanoušků tohoto
derby zúčastnit. Na zápas do Litultovic přišlo ze Životic strašně hodně lidí, nálada
byla jak v Anglii, i tak bouřlivá.
Naši „reprezentanti“ dali gól a pak ještě jeden přidali. První gól vstřelil V.
Krbálek a druhý dal J. Doležel. V druhém poločase litultovští strašně tlačili na
naši bránu a taky se jim podařilo snížit na 2:1. O to se ještě jejich tlak zvedl. Naši
borci ale výsledek 2:1 pro D.Životice ubránili.
Výčep na hřišti praskal ve švech a co chvíli neměli ve stánku
s občerstvením co prodávat, tak běhali s taškou do místní hospody (v zatáčce za
kostelem) pro nové zboží (alkohol). Po vyhraném zápase proběhly oslavy na hřišti
v Litultovicích. Po nějakém čase se pochodovalo s Československými vlajkami
přes Litultovice do Dolních Životic. Hlavním hitem, který se zpíval v pochodu,

byla píseň „Tam, kde teče řeka Babylon“. Podle odhadů mohlo na zápase fandit
až 300 lidí.
Oslavy vítězství pokračovaly v místní hospodě v Životicích na extrovně.
Jelikož v Litultovicích probíhaly i různé sázky, muselo v hospodě doma
v D.Životicích proběhnout i jejich plnění. Tuším, že Lumír Hopp se vsadil, že
když vyhrajeme, tak si nechá oholit hlavu dohola. Lumír s oholením souhlasil a
tak se sháněl holič. V této době (v neděli odpoledne) ale byl místní holič pan
Volkmer na návštěvě u bratra ve Štáblovicích. Zástupci Dolních Životic ho v autě
přivezli z návštěvy, která se musela ukončit k holení hlavy, do hospody. Když
Lumírovi vyholil půl hlavy, tak hospodou letěl návrh, že by to tak mohlo zůstat,
ale Lumír chtěl, ať se hlava oholí celá, jelikož sázka zněla na celou hlavu.
Nějakou sázku tam plnil i Jeník Lhotský (Hucul), ale už nevím přesně
jakou. Údajně šel taky dohola.
V tu neděli se ještě slavilo hodně dlouho a různých frontách. Věřím, že
hodně fanoušků si pamatuje toto nedělní první derby v Litultovicích.
Je to už 30 let, ale ve vašich hlavách určitě jsou i jiné zážitky a
vzpomínky na tento zápas.
No a co dodat- teda „Sportu zdar a fotbalu obzvlášť“.
Jan Hruška

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
VEČERNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC (malý turnaj)
V pátek večer 26. 7. 2013 se v areálu lesíka v Dolních Životicích
uskutečnil nohejbalový turnaj trojic. Sokoli ve spolupráci s místními hasiči tento
turnaj pořádají jako generálku na takzvaný velký turnaj v nohejbalu (letos se koná
17. 8.). Malého turnaje se letos zúčastnilo 8 mužstev. Přijeli, hoste z Opavy, Otic
a Mikolajic. Letos se začínalo v 18:00hod. a konec turnaje i přes výpadek
elektrického proudu byl v 00:30hod. v sobotu časně ráno.
Výsledky: 1. - Fousáči – M. Hanák st., T. Majewski, K. Adamec
2. – Čehůni – M. Essler, D. Čech, M. Hanák ml.
3. – Retro – J. Šachteli, A. Vavřinčík, P. Dušek
4. Mikolajice 1, 5. Otice, 6. Mikolajice 2, 7. Aragoni, 8 Hoppi
Vítězové obdrželi věcné ceny a upomínkové poháry. Sokoli děkují
sponzorovi akce panu Vlastimilovi Pasičovi a Gabriele Pasičové.
Děkujeme obsluze v baru, všem zúčastněným týmům a hlavně divákům,
kterých přišlo za pěkného počasí hodně.

LETOŠNÍ LOUČENÍ S NOHEJBALEM
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Životice a místní hasiči uspořádali
v pátek 6. 9. 2013 večerní nohejbalový turnaj dvojic. Začínalo se v 18:30 hodin
v místním Lesíku a turnaje se zúčastnilo 6 družstev. Nohejbaloví borci tento
turnaj berou jako závěrečnou akci, ve které se zažije hodně srandy. Letos se konal
už osmy ročník, nálada byla skvělá a jako poslední roky nám přálo teplé počasí.
Turnaj skončil po půlnoci.
Výsledky:

1 – Miroslav Lukáš, Miroslav Hanák ml. 25 bodů
(T. N. T. - Taková normální rodinka)
2 – Miroslav Hanák st., David Čech 24 bodů (Vězni)
3 – Jan Šachteli, Josef Korbel 23 bodů (Veteráni)

4. Aleš Rubý, Jaroslav Doležel, 5. Petr Klimek, Alois Vavřínčik,
6. Tomáš Němec, Miroslav Korbel.
Výherci dostali putovní pohár a věcné ceny.
Sokoli a hasiči děkují všem hráčům za podaný výkon, divákům za
hojnou účast a manželům Pasičovým - hlavním sponzorům.

SOKOLSKÁ STARÁ GARDA OPĚT PROHRÁLA
Jak již velí tradice, sešli se v sobotu 14. 9. 2013 den před karmašem naši
borci k odehrání přátelského utkání v kopané s hosty z Litultovic.
Letos se nás bývalých fotbalistů sešlo opravdu hodně:
Z. Tengler, S. Klásek, D. Vavrečka, J. Doležel, J. Tengler, D. Gregořica, K.
Tengler, J. Korbel, P. Bereiter, V. Schindler, Jan Tengler, V. Toporčák, M.
Borč, D. Gregořica a J. Šachteli (rozhodčí). Po vyrovnaném průběhu utkání
vyhráli hosté 6 : 3. Nutno podotknout, že jejích věkový průměr byl o dost nižší
než u našeho mužstva. Za naše borce dali góly M. Borč, V. Toporčák a D.
Gregořica.
Výbor Sokola děkuje Fotbalovému Klubu Dolní Životice za zapůjčení
dresů a perfektně připravené hřiště. Samozřejmě nemůžeme zapomenout na naše
milé fanoušky, kterých za nepříznivého počasí (pršelo) přišlo celkem hodně.
Pro zajímavost - po prohraném zápase se stará garda nefotí (poslední
výhra 26. 9. 2009 – 2:1). Snad se fotek dočkáme ☺.
Jan Šachteli

NAŠI SKAUTI
PUTOVÁNÍ BARDA MURDORFA
aneb záchrana rodu zaklínačů před Bílou nemocí
…Je noc.Klid jež doposud panoval nad krajinou Supa je pryč. Ticho je
přerušováno směsicí kroků a šustění plášťů. Nic netušící obyvatelé poklidně
podřimují ve svých stanech. Z ničeho nic se ozývá rána bubnu, za ní další a další.
Zvuk probouzí obyvatele tábora a vytahuje je ven z jejich teplých spacáků.
Společně se pak vydávají na cestu za zvukem, jež se šíří od přilehlého ohniště.
Zde je čeká tajemná postava s bubeníkem a čtyřmi postavami zahalených
v kápích.
Postava je muž, představuje se jako bard Murdorf, jeden z posledních,
z rasy zaklínačů, bytostí schopných ovládat magický živel, který proudí všude
kolem nás. Kdysi dávno vyměnil svůj meč za dřevěnou flétnu. Ovšem nyní opět
nastal čas, aby znovu vytáhl svou starou výzbroj a vydal se na cestu.
Bard vypráví pocestným, že se již týdny budí, neboť sní o velkém utrpení
a umírání. Vidí věci, které jej děsí, pokaždé je to jiné, ovšem jedna část snu je
vždy stejná, na konci těchto snů vidí starou truhlu. Začal tedy pátrat a zjistil, že
jeho sny nejspíše souvisí s jeho původem a mimo jiné se na jeho těle objevuje
skvrna, která je bílá jako mramor a stejně tak chladná. Hledá další ze svého rodu,
další zaklínače, ale zjišťuje, že je jeden z posledních. Přesto se mu podaří najít
jednoho z jeho druhu a dovídá se, že zaklínači vymírají stejně rychle jako se šíří
mor ve zdejší zemi. Rasa zaklínačů byla nakažena pradávnou Bílou nemocí.
Truhla, jež se neustále objevuje v jeho snech, byla na začátku věků ukryta
mocným bratrstvem Zaklínačů. Ta ukrývá prastará tajemství i dávné receptury na
lektvary, jež jsou zdrojem jejich moci a umožňují zaklínačům ovládat magii.
Údajně by zde mohl být i lék na onu Bílou nemoc. Má strach nejen o
život svůj, ale i o celou generaci zaklínačů na celém světě.
Vydal se tedy na cestu, postupem času zjišťuje, že situace je vážnější než
si myslel, narazil na lidi, kteří se k němu přidávají a nyní žádá o pomoc i naše
poutníky.
Společně s sebou přivedl Bard i čtveřici mágů, kteří dali napít kouzelného
lektvaru, každému, kdo odpřisáhl bardovi věrnost. Kouzelný lektvar je ochrání na
jejich nebezpečné a strasti plné cestě. Po tomto rituálu dostali poutníci mapy, jež
zachycovali zdejší krajinu, pro lepší orientaci a zvládnutí nadcházející cesty.
Následně se poutníci odebírají k pár hodinám klidného spánku.
Následující dny překonávají nástrahy, jež se jim staví do cesty. Setkávají
se s mnoha postavami, u kterých hledají radu, nebo plní úkoly, za které jsou
následně odměněni. Po získání náklonosti krále a pomoci mu od zlodějského
cechu Černá ruka, jež terorizovala jeho království, jsou pozvání na královský
turnaj a večerní hostinu. Přesto však stále hledají informace o Bílé nemoci i o

Zaklínačích. Postupem času nacházejí všech pět klíčů potřebných k otevření
truhly a nakonec i truhlu samotnou. Ovšem při pokusu otevřít ji, jsou
neúspěšní.Klíče, které celou dobu hledali, jsou falešné. Od mocného z řad druidů
se dovídají, že se musí vydat nalézt starého klíčníka a pokusit se ho uplatit zlatem,
které si během cesty nabrali, aby jim vyměnil jejich klíče za ty opravdové.
Společně s bardem, bubeníkem, Druidem, panem Podhorským a ostatními, jež
během své cesty potkali, se vydávají najít klíčníka. Po dlouhém, ale úspěšném
vyjednávání získávají pravé klíče, odemykají truhlu a nacházejí recept na lék
k odvrácení Bílé nemoci. Společně pod vedením zkušenějších kuchařů připravili
onen tajemný pokrm a při závěrečném táborovém ohni jej společně s nemocným
Bardem snědli. Bard i celá rasa Zaklínačů byla zachráněna před zákeřnou Bílou
nemocí.
Tento tábor přinesl účastníkům nejen mnoho nových zážitků, na které
snad budou vzpomínat celý život, ale také spoustu nových dovedností. Děti se
naučily schopnosti orientace s mapou, posunuly své hranice a zvládly věci, které
se pro ně na začátku tábora zdály být nemožné. Pro některé to bylo vydržet bez
rodičů, trávit chladné noci ve stanu, zaběhnout delší vzdálenosti či samostatně
dojít na kilometry vzdálená místa. Doufáme, že na tento tábor budeme všichni
ještě dlouho s úsměvem vzpomínat a snad se příští rok na cestě za novým
dobrodružstvím uvidíme v ještě hojnějším počtu.
Skauti

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci říjnu slaví své jubileum
 Mrkva Jaroslav, Dolní Životice
 Nováková Marie, Dolní Životice
 Bartesková Marie, Dolní Životice
 Morbitzerová Marie, Dolní Životice
 Mocková Bronislava, Dolní Životice
 Jasoněk Antonín, Dolní Životice
 Richtrová Bohuslava, Hertice

60 let
65 let
65 let
70 let
70 let
70 let
85 let

V měsíci listopadu oslaví své jubileum
 Čechová Anna, Dolní Životice
 Fryčová Marie, Dolní Životice

70 let
75 let

V měsíci prosinci oslaví své jubileum
 Duček Václav, Dolní Životice
 Bitnerová Bohuslava, Dolní Životice

60 let
65 let

 Špička Petr, Dolní Životice
 Pavelek Rudolf, Hertice

70 let
80 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

PRO NEJMENŠÍ – VYTŘIHOVÁNKY MIKULÁŠ,
MIKULÁŠ, ANDĚL A ČERT

HASIČSKÝ SPORT
Tento rok se naši hasiči opět účastnili soutěží Opavské ligy v požárním
sportu. Celkem 13 kol si odběhalo družstvo mužů, žen a dorostu. Muži se celkově
umístili na 8.místě z 19ti týmů, Dorostenci skončili na 3.místě z 6ti týmů a Ženy
na celkovém 2.místě z 12ti týmů. Sezóna to byla velmi úspěšná, zejména jsme
velmi hrdí na dorostence, kteří se po pomalém rozjezdu v minulém roce dokázali
uplatnit v tvrdé konkurenci, převážně mužských dorosteneckých týmů (náš dorost
odběhal valnou část soutěží v ryze ženském složení a to mají stejné podmínky
jako muži – tudíž trať na 3B – o 20m delší než v kategorii žen). Všechny týmy
také téměř celou sezónu zápasili s nedostatkem členů, což se většinou vyřešilo
vzájemnou výpomocí z jiných SDH (tam, kde se Opavské ligy nezúčastní –
soutěžící nesmí běžet na dané soutěži za 2 týmy ve stejné kategorii).
Věřím, že nás v příštím roce čeká stejně úspěšná (ne-li úspěšnější) sezóna
a tímto také děkujeme všem, kteří nás podporovali a zajistili nám potřebné
vybavení a zázemí, zejména se jedná o domovské SDH a také naši obec ☺
TM

PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení tohoto sudoku najdete
ve Zpravodaji č. 1/2014
Řešení sudoku
z čísla 3/2013

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

FOTO SKAUTI

ORANŽOVÁ STUHA – SENÁT 2013

23. ROČNÍK
MEZINÁRODNÍ
DĚTSKÉ VÝTVARNÉ
SOUTĚŽE V OBORU
KRESBY A GRAFIKY
– NAŠI VÍTĚZOVÉ
MGR. ZUZANA
REMEŠOVÁ A
ALEŠEK
KREUSBERGER

