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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA - PODĚKOVÁNÍ
CHARITA OPAVA
DĚKUJE OBČANŮM
DOLNÍCH ŽIVOTICA HERTIC
Vážení a milí občané Dolních Životic a
Hertic!
Počátkem ledna letošního roku probíhala již tradiční Tříkrálová sbírka.
Díky štědrosti tisíců drobných dárců se nakonec podařilo vybrat neuvěřitelných
1.520.198 korun, které budou použity například na nákup přístrojů tišících bolest
nemocným, zlepšení pracovního prostředí v chráněných dílnách, v nichž
nacházejí práci a obživu zdravotně handicapovaní, opravy dvou střech v domově
pro duševně nemocné a dostane se i na maminky na mateřské dovolené, které se
setkávají s dětmi v našem mateřském centru Neškola.
Velmi štědří jste letos byli jako již tradičně také Vy, občané Dolních Životic
a Hertic.

Ve Vaších obcích se vybralo 29.763,-- korun.
Rád bych vám za Charitu Opava a především za ty, kterým vaše štědrost
pomůže v těžké životní situaci, opravdu z celého srdce poděkoval. Pomoci občanů
Dolních Životic a Hertic si velmi vážíme a děkujeme za ni. Věřte, že se i Vy
můžete vždy spolehnout na Charitu Opava.
Díky vaší štědrosti
je tu Charita Opava už 25 let.
Díky Charitě Opava
nejste už 25 let na své problémy sami.
Jsme vám nablízku. Můžete s námi počítat.

Jan HANUŠ, ředitel Charity Opava

INFO – OBECNÍ ÚŘAD
Poplatek za odpady ve výši 500,- Kč/osobu/rok je potřeba uhradit do
31.3., za psy do 31.5. a to buď hotově na OÚ nebo převodem na účet obce č.
1842347339/0800, variabilní symbol - první šestičíslí svého rodného čísla.

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice
konaného 11.12.2013 – USNESENÍ Č. 21
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zápis z kontroly hospodaření Mikroregionu Hvozdnice ke dni 31.8.2013
2. Zápis z kontroly hospodaření Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu
Litultovice ke dni 30.11.2013
3. Usnesení Členské schůze Svazku obcí pro provoz skupinového vodovodu
Litultovice ze dne 11.12. 2013 o zvýšení ceny pitné vody pro odběratele
v obcích Svazku od 1.1.2014 na cenu 28,-Kč + DPH za m3
4. Zprávu o činnosti finančního výboru a plnění rozpočtu ke dni 30.11.2013
Příjmy 14.320.728,44 Kč, Výdaje 10.540.564,18 Kč
5. Žádost Základní školy a Mateřské školy Dolní Životice o příspěvek na mzdy
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
2.

3.

4.
5.

6.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo na akci „Infrastruktura zázemí areálu volného
času“
Kupní smlouvu na část pozemku p.č. 1253/6 dle geometrického plánu č. 581232/2010, schváleného Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj,
nově
Katastrální pracoviště Opava dne 2.12. 2010, čís. 1944/2010,
označené 1253/24, o výměře 273 m2 od pana Jindřicha Vlčka, Hertice 15
za kupní cenu dle dohody obou stran ve výši 50,- Kč/m2. Správní poplatky
hradí obec a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy
Smlouvu o věcném břemenu ve prospěch Miroslava Vaňka, majitele
nemovitosti č.p. 96 na p.č. 246 na uložení kanalizační přípojky v pozemku
obce p.č. 251 v k. ú. Dolní Životice s povinností vlastníka p. č. 251 strpět
uložení kanalizační přípojky v jeho prospěch v rozsahu vyznačeném v
geometrickém plánu v G.P. č. 566-10/2010 označené písmenem M. Břemeno
se zřizuje za úplatu 50 Kč + DPH, správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující a prodávající společně rovným dílem. Zmocňuje
starostu k podpisu smlouvy
Rozpočtové opatření č. 3/2013
Rozpočtové provizorium na rok 2014 do schválení rozpočtu na rok 2014 –
čerpání ve výši 1/12 příjmů a výdajů rozpočtu 2013 na každý kalendářní
měsíc.
Stanovení výše poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ve výši 500,-Kč za
osobu a rok

Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
8. Poskytování odpisů příspěvkové organizaci obce od roku 2014 bez
povinnosti provádět vracení odpisu zpět zřizovateli a ponechávání odpisu u
příspěvkové organizace na obnovu svěřeného majetku v rezervním fondu.
9. Podání žádosti o dotaci v rámci programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova - dotační titul D1 pro oceněné obce v rámci soutěže Vesnice roku
2013 u MMR na projekt „Tělocvična – výměna palubovky a úpravy interiéru
“
10. Upuštění od soudního vymáhání nedoplatku ve výši 3.029 za odpady OSVČ
dle smlouvy uzavřené v roce 2009 a zrušení pohledávky.
7.

III. Zastupitelstvo obce revokovalo:
1.

Usnesení č. 20 ze dne 25.9.2013 odst. II. bod 50 ve znění:
„Prodej veřejné části kanalizační přípojky na pozemku p.č. 387 ve vlastnictví
Obce Dolní Životice označené v G.P. č. 569-10/2010 písmenem D Miroslavu
Šustrovi, Na Hůrce 25, Dolní Životice za cenu již předem zaplacenou ve výši
14.427,-Kč a zároveň zřízení práva věcného břemene spočívajícího
v povinnosti vlastníka p. č. 387 v k. ú. Dolní Životice strpět uložení
kanalizační přípojky v p. č. 387 ve prospěch nemovitostí č.p. 25 v Dolních
Životicích v rozsahu vyznačeném v uvedeném geometrickém plánu. Břemeno
se zřizuje za úplatu 50 Kč + DPH, správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující a prodávající společně rovným dílem“
a nově schvaluje:
Prodej veřejné části kanalizační přípojky na pozemku p.č. 387 ve vlastnictví
Obce Dolní
Životice označené v G.P. č. 569-10/2010 písmenem D paní
Renátě Cahlové, Na Hůrce 25, Dolní Životice za cenu již předem zaplacenou
ve výši 14.427,-Kč a zároveň zřízení práva věcného břemene spočívajícího
v povinnosti vlastníka p. č. 387 v k. ú. Dolní Životice strpět uložení
kanalizační přípojky v p. č. 387 ve prospěch nemovitostí č.p. 25 v Dolních
Životicích v rozsahu vyznačeném v uvedeném geometrickém plánu. Břemeno
se zřizuje za úplatu 50 Kč + DPH, správní poplatek za vklad do katastru
nemovitostí hradí kupující a prodávající společně rovným dílem.

IV. Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Radě obce hledat optimální řešení vyvážení bioodpadů.

NAŠE ŠKOLA
Vážení rodiče, přátelé školy,
měsíc leden nám otevřel brány nového kalendářního roku, ale také
ukončil 1. pololetí nového školního roku 2013/2014. Když se poohlédnu na
začátek září, tak zcela jistě musím konstatovat, že jsme toho stihli mnoho naučit,
ale i vykonat.
Od prvního školního dne jsme učili pět ročníků ve čtyřech třídách. Našich
sedmnáct prvňáčků se úspěšně adaptovalo na školu. Našli si zde nové kamarády,
zvykli si na každodenní režim ve škole, ale dnes již také dokážou číst, psát i
počítat. Velice nás těší, že poprvé i rodiče hertických dětí nám dali důvěru a
svěřili nám své děti. Dnes se mohou naši prvňáčci pochlubit svým prvním
vysvědčením. Své pololetní vysvědčení si odnesli také žáci ostatních ročníků,
kteří se snažili být zdařilí jak v učení, tak i v mimoškolních aktivitách nebo při
reprezentaci školy.
Hned v září naše škola získala dvě velká ocenění v mezinárodní výtvarné
soutěži „Krásná jako kvítka…“, kdy cenu Krajského úřadu Moravskoslezského
kraje dostala paní učitelka Mgr. Zuzana Remešová a ve II. kategorii – 1.2. ročník získal zvláštní cenu poroty Alešek Kreuzberger. O tom jste si měli
možnost více přečíst již minule. Dalším úspěchem jsme se mohli pochlubit opět
ve výtvarné soutěži „Zelí, zelíčko“,kde byl oceněn Lukáš Včelka a Aleš
Kreuzberger. Nezůstali jsme pozadu ani ve sportu. Důkazem toho je 1. místo
v soutěži „Vánoční aerobic“, které ve své kategorii vybojovala Natálie
Stiborská a v mladší kategorii se na krásném 2. místě umístila Stela Stonišová.
Naše děti se pilně učily nejenom v lavicích, ale také v různých projektech
a programech. Děti z mateřské školy i základní školy navštívily dopravní hřiště
v Opavě a v Malých Hošticích, pouštěly draky, věnovaly se zdravovědě a
zdravým zoubkům, putovaly se skřítky Podzimníčkem nebo Vítkem, společně
byly aktivní na první i čtvrté adventní neděli, účastnily se varhanního pořadu nebo
rozdávaly radost v obci. Žáci základní školy stihli navštívit Prahu a v mateřské
škole mají za sebou plavecký výcvik. Školku navštívilo Podzimní klubíčko a
školní výuku přijeli obohatit záchranáři Hasičského sboru z Hlučína nadpraporčík Vilém Schindler, podpraporčík Ondřej Houser a
podpraporčík Jaroslav Vadas. To jsou jen malé střípky některých aktivit, které
jsme stihli společně všichni realizovat.
Mnohé aktivity bychom nemohli uskutečnit, kdybychom neměli kolem
sebe hodné lidi. Jménem školy i svým děkuji Školské radě, Klubu rodičů,

rodičům, všem sponzorům, dárcům a všem ostatním, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na aktivitách pro školu. Velice děkujeme.
Děkuji také panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a zastupitelům obce
za skvělou spolupráci a podporu školy. Děkuji všem zaměstnancům obce za
jejich pracovitost a pomocnou ruku ve škole.
Ráda bych také poděkovala všem paní učitelkám i správním
zaměstnancům školy za skvěle odvedenou práci v prvním pololetí tohoto
školního roku. Dětem, zaměstnancům školy i Vám všem ostatním přeji, ať i
ta druhá polovina školního roku je radostná, pohodová a vždy s úsměvem na
tvářích.
Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Naše školní družina zabezpečuje dětem odpočinek, rekreaci a zajímavé
využití volného času. Ve dvou odděleních je v tomto školním roce zapsáno 50
dětí. Pracujeme dle osvědčeného motivačního programu „Putování
s kamarádem Ferdou Mravencem“. Zájmové kroužky ŠD, anglický,
zdravotnický, taneční, dovedné ruce, sportovní, sborový zpěv a keramický, jsou
plně naplněny. V září jsme se seznamovali s novými kamarády a také s kamarády
ze ZŠ z Litultovic. Při společném zápolení na hřišti za školou jsme si změřili síly
v mnoha sportovních disciplínách.
Organizovali jsme sběr papíru, kaštanů a žaludů a stále pokračujeme ve
sběru pomerančové a citrónové kůry. Spolupracujeme s Mysliveckým sdružením
Dolní Životice a Městskými lesy Opava. V říjnu, za velmi příznivého počasí jsme
uspořádali pro děti velmi oblíbenou Drakiádu na kopci za vesnicí. Děkujeme
obětavým rodičům za spolupráci. V anglickém kroužku se děti dověděly něco
z historie Halloweenu a při vydlabávání dýňových luceren jsme měli co dělat
s obří úrodou dýní. Děti si zkusily péct palačinky, vyrobily a následně si
pochutnaly na mrkvové pomazánce a skvělém mrkvičkovém salátu z vlastnoručně
vypěstované mrkvičky na školním pozemku. V listopadu jsme v rámci poštovního
týdne zavítali na místní poštu a dověděli se něco o lodní a letecké přepravě
zásilek. Také nás navštívily děti z mateřské školky. V rukodělných činnostech
jsme vyrobili spoustu nádherných výrobků a dárečků na „Vánoční výstavku“.
Nezapomněli jsme na babičky a dědečky v DPS v Dolních Životicích a jedno
předvánoční odpoledne jsme je přišli potěšit dárečkem a zpěvem koled.
Do naší družiny zavítala Mgr.Barbora Holoubkováz Katechetického a
pedagogického ostravsko – opavského biskupství z výukovým programem
„Bible – kniha života“. Nezaháleli jsme ani ve sportovní oblasti a zavítali jsme
do ZŠ Vrchní v Opavě na „Vánoční aerobik“ a v obrovské konkurenci získali

dvě medaile. Natálie Stiborská vybojovala 1. místo ve své kategorii a obhájila
své prvenství z minulého roku. Stela Stonišová získala 2. místo v mladší
kategorii. Do užšího kola se probojovala Markéta Janků a Simona Harazínová.
V lednu jsme uspořádali pro děti zábavné odpoledne s mojí nejoblíbenější
hračkou. Také nás přišla navštívit zdravotnice paní Simona Galiová. Dověděli
jsme se něco o zdravém životním stylu, první pomoci, hygieně a především jak
předcházet úrazům a nemocem. Myslím, že v naší družince si děti mají možnost
vybrat z pestré škály aktivit. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá
k odstranění únavy, pomáhá uspokojovat a rozvíjet rozmanité zájmy žáků.
Jana Šustrová, vedoucí vychovatelka ŠD

MATEŘSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA
První pololetí školní roku 2013/2014 jsme v MŠ zahájili se 45
zapsanými dětmi. Děti jsou rozděleny do dvou tříd – „Broučci“ (mladší děti) a
„Sluníčka“ (starší děti). Učitelky s dětmi pracují podle ŠVP „Jede vláček
motoráček“.
Na podzim třída Sluníček zavítala do Opavy na dopravní hřiště, kde je
policisté seznámili s dopravními předpisy, s některými dopravními značkami a
děti si vyzkoušely jízdu na kolech dle světelného semaforu. Akce se dětem velmi
líbila.
Děti navštěvovaly plavecký výcvik v BABY KAČCE (10 lekcí), kde
hravou formou překonávaly strach z vody. Poslední lekce byla ukončena závody,
děti byly obdarovány perníkovou medailí a postavičkou vodníka. Do MŠ zavítal
loutkoherec pan Taraba, který dětem zahrál pohádku „Skřítek Vítek a mlsné
autíčko“ a v podzimním „Klubíčku“ děti spolupracovaly s Františkem, který jim
dával různé úkoly. Naše MŠ úzce spolupracuje se ZŠ. Navštěvujeme se,
spolupracujeme a vystupujeme společně na první adventní neděli a vánočním
koncertě v místním kostele.
Naše děti se zúčastnily v prvním pololetí dvou naučných pořadů pod
názvem „Setkání u varhan“ v místním kostele a „Doktor Nebolíto“ v MŠ.
Zavítal k nám také Mikuláš, čert a anděl. Děti zpívaly a přednášely nejen pro
ně, ale i pro své rodiče a prarodiče. Za své vystoupení sklidily velký potlesk a
dostaly sladkou odměnu. Největší radost měly z návštěvy „Ježíška“, který jim
přinesl spoustu nových dárků.
Vzdělávání dětí probíhá formou plánovaných tematických celků, které na
sebe úzce navazují. Respektujeme přání, potřeby a zájmy dětí. Děti mají prostor
pro objevování a tvůrčí činnost. Pedagogové a správní zaměstnanci dbají na
individuální potřeby jednotlivých dětí.
Ivana Vavřinčíková, ved. učitelka MŠ

FOTO – MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZŠ – CESTUJEME DO PRAHY
ZŠ – STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
První víkend letošního roku (4. 1. 2014) patřil v místní školce

Memoriálu Emanuela Korbela v stolním tenise.
Sešlo se 17 borců, přijeli hosté z Uhlířova, Slavkova a Štáblovic. Škoda,
že pořadatele limitují prostory, ale i přesto 17 startujících je největší účast
v historii turnaje. Pokusíme se příští ročník uskutečnit v sokolovně a účast by
mohla být ještě vyšší. Hrálo se ve dvou vylosovaných skupinách a první dva
postoupili do finále.
Výsledky finálové skupiny a celého turnaje:
1 – Libor Radek
2 – Marian Mrózek
3 – Roman Muroň
4 - Jiří Muroň
Ve finále útěchy vyhrál Michal Essler nad Michalem Buchtelem a
obsadili konečné 5. a 6. místo. V celém turnaji byl viděn velmi kvalitní stolní
tenis na vysoké okresní úrovni. Vítěz dostal putovní pohár a ostatní věcné ceny.
Po turnaji všichni poseděli v klubovně místních hasičů v Lesíku.
Sokoli 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

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 – 18.30

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

Pošta Dolní Životice
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

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 – 12.00 (nemocní)
12.30 – 15.30 (návštěvy, JPP)

Čt

8.00 – 10.00 (nemocní)
11.00 – 12.00 (poradna)
12.00 – 15.30 (návštěvy, JPP)

Po

Stěbořice

St

Stěbořice

Pá

Stěbořice

Tel.

Stěbořice:

8.00 – 11.00
12.00 – 15.30
8.00 – 11.00
12.00 – 13.00
13.00 – 15.30
8.00 – 11.00
11.30 – 14.00

(nemocní)
(návštěvy, JPP)
(nemocní)
(poradna)
(návštěvy, JPP)
(nemocní)
(návštěvy, JPP)

553 661 034 D. Životice: 553 786 210

Mudr. Skalička Vít
Dolní Životice
Út
St
Pá

7.30 – 10.30
11.00 – 13.00 (návštěvy)
13.30 – 18.00
(poradna - středy dle rozpisu níže!)
11.00 – 13.00 (+0.30)

Po

V.Heraltice
Stěbořice

St

Stěbořice

7.30 – 10.30 návštěvy 11.00 – 13.00
13.30 – 15.00 (nemocní)
15.00 – 18.00 (poradna pouze na objednání)
7.30 – 10.30
11.30 – 13.00 (návštěvy)

Čt

V. Heraltice
V. Heraltice

Pá

Stěbořice
Stěbořice

13.30 – 18.00 (poradna - středy dle rozpisu níže!) *
7.30 – 10.30
11.30 – 13.00 (návštěvy)
13.30 – 15.00 po domluvě (na objednání)
7.30 – 10.30

(+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 2014
19.února
V. Heraltice
5.března
V. Heraltice
19.března
V. Heraltice
2.dubna
V. Heraltice
16.dubna
V. Heraltice
V. Heraltice
21.května
4.června
V. Heraltice
18.června
V. Heraltice
(30.4., 7.5. a 14.5. poradna odpadá)

26.února
12.března
26.března
9.dubna
23.dubna
28.května
11.června
25.června

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

Zubní lékař MDDr. Marta Dostálová – 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!
* momentálně nepřijímáme nové pacienty!
Tel. 553 663 206

Zastupující lékař – MUDr. Vašíková
Po

Út

7.00 – 11.00 Otice
12.00 – 15.30 Slavkov
7.00 – 13.00 Slavkov (11.00 – 12.00 objednaní)

St

7.00 – 10.00 Otice
11.00 – 13.00 Štáblovice

Čt

12.30 – 16.00 Otice (16.00 – 18.00 objednaní)

Pá

7.00 – 10.00 Otice
11.00 – 13.00 Slavkov

Tel. Otice
Štáblovice

553 791 014
553 669 041

Slavkov

553 653 080

Zastupující lékař – MUDr. Šváb
Po

10.00 – 16.00 Litultovice

Út

8.00 – 10.00 Litultovice

12.00 – 15.00 Jakartovice

St

8.00 – 13.00 Litultovice

11.30 – 13.00 objednaní

Čt

8.00 – 10.00 Jakartovice
13.00 – 18.00 Litultovice

15.00 – 18.00 objednaní

Pá

8.00 – 11.00 Litultovice

Tel. Litultovice
Mobil

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.

4.50 – 5.10
6.55 – 7.15
8.55 – 9.15
11.55 – 12.15
13.55 – 14.15
15.55 – 16.15
17.55 – 18.15
19.55 – 20.15

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
Hasičský záchranný sbor 150

Policie ČR 158

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.

PLÁN AKCÍ NA ROK 2014
2014 V NAŠÍ OBCI
Datum

Pořadatel

Název

15.2. So
16.2. So
21.2. Pá
22.2. So
1.3. So
1.3. So
15.3. So
22.3. So
4.4. Pá
25.4. Pá
26.4. So
30.4. St
4.5
Ne
23.5. Pá
31.5. So
13.6. Pá
14.6. So
20.6. Pá
21.6. So
21.6. So
28.6. So
12.7. So
18.7. Pá
19.7. So
25.7. Pá
26.7. So
2.8. So
9.8. So
16.8. So
23.8. So
30.8. So
5.9. Pá
12.9. Pá
13.9. So
21 9. Pá
14.11. Pá
15.11. So
30.11. Ne
7.12. Ne

Včelaři
Hasiči DŽ
Okrsek SDH
Hasiči DŽ
Hasiči DŽ
Hertice
Hasiči DŽ
Šuster Martin
Sokoli
Šuster Martin
Šuster Ladislav
Hasiči DŽ
Hasiči DŽ
Farnost DŽ
Hasiči DŽ
Škola DŽ
Hasiči DŽ
Myslivci
Myslivci
Sokoli
Hasiči DŽ
FK DŽ
Šuster Martin
Šuster Martin
Sokoli
FK DŽ
Hasiči DŽ
Hasiči DŽ
IRON Team
Hasiči DŽ
FK DŽ
Sokoli
Šuster Martin
Hasiči DŽ
Farnost DŽ
Šuster Martin
Hasiči DŽ
Obec, ZŠ, MŠ
Obec

Ples
Karneval na ledě
VVH okrsku + ples(Mikolajice)
Vodění medvěda
Pochování basy
Hertická sešlost
Vepřové hody
Diskotéka
Stolní tenis
Diskotéka 90. léta
Motorky
Pálení čarodějnic
Florián
Noc kostelů
Volejbal - denní
Celodenní projekt s přespáním ve škole
Volejbal - noční
Zvěřinové hody
Zvěřinové hody
Nohejbal firem a občanů
Diskotéka
Diskotéka
Pivní slavnosti
Pivní slavnosti
Nohejbal – malý
Diskotéka
Koncert skupiny NEBE
Nohejbal – velký
MTB Životské Hory
Volejbal – noční
Diskotéka
Nohejbal – malý
Karmášová zábava
Karmášová zábava (skupina POHODA)
Svěcení zvonů
Diskotéka
Vepřové hody
1. adventní neděle
2. adventní neděle - Mikuláš

Místo konání
KD Hlavnice
Areál
KD Mikolajice
Areál
Tělocvična
KD Uhlířov
Areál
Hospoda
MŠ
Hospoda
Hospoda
Areál
Areál
Kostel NS
Areál
škola, hřiště
Areál
Myslivna
Myslivna
Areál
Areál
Areál
Hospoda
Hospoda
Areál
Areál
Areál
Areál
Hospoda, obec
Areál
Areál
Areál
Hospoda
Areál
Kostel NS
Hospoda
Areál
škola
náves

14.12. Ne
21.12. Ne

Obec
Obec,ZŠ, MŠ

3. adventní neděle - JARMARK
4. adventní neděle - KONCERT

tělocvična
kostel NS

HASIČI V NAŠÍ OBCI
VODĚNÍ MEDVĚDA
V sobotu 22.2.2014 proběhne v naší obci tradiční Vodění medvěda.
Sraz všech masek a zájemců o účast v průvodu bude ráno v 8.00 hod u hasičárny.
Kdo bude mít zájem, je možnost zapůjčit i masku ☺ Moc děkujeme všem
navštíveným za případné příspěvky do tomboly na Pochování basy.

KAPELA NEBE V DOLNÍCH ŽIVOTICÍCH
Havířovská kapela Nebe navštívila v sobotu 21.9.2013 areál lesík.
Návštěva sice byla krátká, ale ne náhodná. Totiž kapela Nebe by měla být
hlavním tahounem příštího léta. Kapelu mnozí znají ve spojitosti s jménem
Richard Krajčo (viz. zimní turné kapely Kryštof), nebo jejich nový hit Vteřina,
která se umísťovala na předních příčkách hitparádách v různých radiích. Tato
mladá kapela, o které určitě ještě hodně uslyšíme, bude zdrojem dobré zábavy.
Myslíme, že je na co se těšit.

CO DĚLÁ FOTBALOVÝ KLUB
KLUB
Je to už čtyři roky, co se odehrála obměna vedení v našem FK Dolní
Životice. Možná, že to tak nevypadá, ale práce máme stále hodně a i proto se tady
ve zpravodaji moc o fotbale nedočtete. Tentokrát chceme udělat výjimku a
shrnout zde krátce poslední čtyři roky fungování našeho sdružení, nejen na
fotbalovém poli.
V lednu roku 2010 jsme zvolili svým novým předsedou Dušana
Vavrečku, obnovili Výkonný výbor a ještě v létě téhož roku jsme přerušili
veškerou spolupráci s bývalým předsedou klubu. Jak se později ukázalo, bylo
právě toto řešení jediným možným a z dnešního pohledu si troufnu říct i
správným. Bývalý předseda klubu nám zanechal dluhy ve výši několika desítek
tisíc z provozu restaurace, svým jednáním se dále podílel na dlouhodobém úpadku
našeho sdružení i fotbalu v naší obci obecně. Spolupráce s dalšími složkami
v obci, rovněž se sponzory, byla téměř na bodu mrazu.
Jistě je Vám známo, že jsme čelili i dalším problémům. FÚ Opava po
našem sdružení vymáhal částečné vrácení dotace z výstavby kabin. Celková výše
splátky dosáhla cca 225 tisíc Kč. I přes vyměřený splátkový kalendář jsme se
dostali do těžké situace. Splátky spolu s provozními náklady na budovu kabin i
dalšími náklady na provoz fotbalu a bohužel i dluhy po restauraci nás táhly ke
dnu. Velký dík zde musíme vyslovit zejména obci, která nás udržela při životě.
Začali jsme se dále sami angažovat a snažit o naplňování našeho rozpočtu.
Pomohly nám i plesy, jejichž tradici v obci jsme obnovili z vlastní existenční
nutnosti. Těší nás, že jsme tím nastartovali i sokolské bratry a sestry, kteří rovněž,
jak se zdá, obnovili svou plesovou tradici. Největší měrou nám finančně začalo
pomáhat pořádání letních diskoték v Lesíku. Velký dík tedy i životským hasičům
za spolupráci.
V létě 2010 jsme po několika ubohých sezónách a propadu do IV. okresní
soutěže, nechvalně známé jako prales, začali rovněž s obnovou mužského
družstva. Kádr doplnilo několik zkušených fotbalistů.Výsledek se dostavil téměř
ihned. „Čerstvý vzduch v kabinách“ nás neskutečně nastartoval. Po skvělé
podzimní části soutěže jsme přezimovali na prvním místě. Jarní vystřízlivění nás
následně srazilo na celkové třetí místo pro celý soutěžní ročník 2010/2011. Tato
sezóna se ukázala jako klíčová. Kádr jsme začali doplňovat „mladou krví“ a po
vyjasnění třenic v kabině a stmelení týmu jsme následně v ročníku 2011/2012
nenechali nikoho na pochybách o tom, že tento tým do III. okresní soutěže patří.
První místo ve IV. třídě a postup do III. okresní třídy provázely oslavy, kterých
jste si možná sami všimli.
První rok v III. okresní soutěži, tedy ročník 2012/2013, se zdál být
snovým. Po podzimní části se dokonce mezi fotbalovou veřejností našeho okresu
začalo mluvit o našem útoku na postup do okresního přeboru. Nikdo se dalšímu
postupu nebránil, ale jak ukázala následující sezóna, nebyli a musím říct, že stále

ještě nejsme na takové úrovni, abychom mohli tuto soutěž, která se v Životicích
ještě nehrála, důstojně odehrát. Okresní přebor tak dále zůstává jen v našich snech
o budoucnosti.
Spolu s lepšími sportovními výkony se k nám začíná vracet i důvěra
sponzorů. Nechci vyjmenovávat, kdo všechno s námi spolupracuje, nerad bych na
někoho zapomněl. Někteří pomáhají naturálně formou hnojiv a jiných, někteří
přispívají finančně, jiní se podílejí na přípravě tomboly pro náš ples. Všem patří
velký dík, sami bychom svedli jen velice málo.
V lednu tohoto roku potvrdila Valná hromada našeho sdružení směr, který
se povedlo od roku 2010 vytyčit. Mezi hlavní cile pro následující období jsme si
stanovili zejména založení žákovského fotbalu a tím zajištění budoucnosti a
smyslu fungování sdružení obecně. Další výzvou je pak omlazení mužského
týmu, jehož věkový průměr je díky několika veteránům pořádně vysoký.
V letošním roce bychom rádi rovněž dorovnali splátky na vrátce dotace u FÚ
Opava a definitivně tak uzavřeli jednu černou kapitolu.
Naše situace je po sportovní stránce stále neveselá. Díky výpadku ve
výchově mladých fotbalistů je nelehké zajišťovat omlazování kádru. Uvítáme
veškerou pomoc a spolupráci, kterou by byl kdokoliv ochoten investovat do
žákovského a doufám, že časem i dorosteneckého fotbalu. Času, který stráví
trenéři při přípravě a realizaci tréninkového i zápasového programu, bude hodně.
Už teď je jasné, že nejsme schopni sami všechno zvládnout. Nebojte se tedy
výzev, které se Vám mohou v budoucnu naskytnout. Fotbalové hřiště uprostřed
naší obce chceme udržet, stejně jako úroveň fotbalu a tedy i reprezentaci naší
obce v okrese Opava.
Závěrem bych chtěl znovu zopakovat díky našim partnerům a dárcům,
obci i všem dalším, bez kterých už by se na fotbalovém hřišti v DŽ zřejmě jen
sázely brambory. Doufáme, že se v budoucnu potkáme s Vámi na našich zápasech
nebo při jiných příležitostech.
Za FK Dolní Životice Radek Pavlíček

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci lednu oslavili své jubileum
 Hopp Antonín, Dolní Životice
 Mrkvová Jaroslava, Dolní Životice
 Pavlíčková Pavla, Dolní Životice
 Čech Ladislav, Dolní Životice
 Slanina František, Dolní Životice

60 let
65 let
65 let
65 let
80 let

V měsíci únoru slaví své jubileum
 Knopp-Kostka Oldřich, Hertice
 Bereiterová Zdeňka, Dolní Životice

60 let
85 let

V měsíci březnu oslaví své jubileum
 Mac Josef, Dolní Životice
 Konečný František, Dolní Životice

60 let
70 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení tohoto sudoku najdete
ve Zpravodaji č. 2/2014
Řešení sudoku
z čísla 4/2013

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

