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INFO – OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
po rozhodnutí rady obce jsem znovu přihlásil naši obec do soutěže
Vesnice roku 2014. Obce se mohou přihlásit opakovaně, jen vítěz 3 roky nemůže.
Naším úmyslem bylo zúročit zkušenosti, vykonanou práci na přihlášce a
prezentaci z loňského roku, doplnit aktuální údaje a nabídnout komisi to, co při
první návštěvě naší obce nestačila zaznamenat. Zároveň jsme chtěli ukázat, že
každý rok se u nás dějí nové aktivity, na kterých se podílí mnoho z Vás občanů
dobrovolnou prací a účasti na nich. V letošním roce se do soutěže přihlásilo
celkem 17 obcí z Moravskoslezského kraje. Z nejbližšího okolí se utkáme
s obcemi a občany Slavkova, Otic, Uhlířova, Raduně, ale také Darkovic,
Oldřišova a Rohova. Mezi dalšími obcemi jsou obce, které v uplynulých 19
ročnících soutěže již uspěly a jsou oceněny některou stuhou či umístěním na
některém z prvních tři míst. Uspět v soutěži jistě nebude lehké. Jsem však
přesvědčen, že máme komisi co nabídnout a s pomoci Vás občanů ukázat, že
v Dolních Životicích jsme po celý rok aktivní.
Co může každý z nás před návštěvou komise udělat? Především platí to,
co jsem psal v loňském roce. Uklidit a chovat se přirozeně. Ukázat náš vztah
k naší krásné obci. Náš vztah k místu, které nazýváme domovem. Naši práci pro
společné blaho a společný užitek. Naše nápady, jak své okolí vlastními silami
zvelebit. To vše je nejlépe vidět v upraveném prostoru před našimi domy,
v našich oknech, na veřejných plochách a v bezprostředním okolí obce. To co
většina z nás dělá pravidelně po mnoho let, aniž nás k tomu někdo nutí. Také
činnost spolků chceme názorně představit v malých ukázkách z jejich činností.
Potřebujeme však Vaši účast, aby komise viděla i Vás a ne jen fotografie
prezentované mou osobou. Věřím, že 16. června od 11 hodin, kdy nás komise
navštíví, se najde mnoho z Vás, kteří chcete činnost spolků, ve kterých se
angažujete, představit. Vždyť ukazujeme svou dovednost a um i jiným lidem než
našim sousedům a přátelům.
Desetičlenná komise nehodnotí přihlášené obce podle velikosti,
honosných staveb a jejich výsledků v minulých letech. Komise hodnotí, jak každá
obec využívá své možnosti a jaký mají občané k dané obci vztah. Věřím, že po
zkušenosti z loňského roku bude komise z Vás občanů a z výsledků Vaší práce
nadšena i v roce letošním. Již dnes Vám za to velice děkuji.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

TVORBA NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU
Zastupitelstvo obce v únoru 2011 schválilo pořízení nového územního
plánu a určilo mě jako pověřenou osobu zastupitelstva obce k jednání
s Pořizovatelem územního plánu, odborem hlavního architekta Magistrátu města
Opavy. Ze zkušeností z tvorby územního plánu v 90. létech minulého století a 3
změn v průběhu jeho platnosti, chci sdělit občanům postup při zpracování tohoto
nového územního plánu. Důvodem rozhodnutí zastupitelstva pořídit územní plán
bylo jednoznačné ustanovení nového stavebního zákona o ukončení platnosti
územních plánu pořízených před 1.7.1998 ke konci roku 2015. To vše s vážnými
důsledky do stavebního života v obci. Po rozhodnutí zastupitelstva byla vyzvána
veřejnost k uplatnění připomínek ke stávajícímu územnímu plánu, jehož obsah by
nový převzal a návrhu pro nový územní plán. Celkem se sešlo 22 připomínek
z řad občanů a podnikatelských subjektů na katastru obce. Při výběru projektanta
ve výběrovém řízení uspěl Ing. arch. Jaroslav Haluza. Projektant zabývající se
územními plány několik desetiletí s citem pro dané území a zkušenostmi z mnoha
jiných obcí. Arch. Haluza zahájil svou práci školením zastupitelů k všeobecné
problematice územního plánování, co se jednotlivými pojmy s odkazem na
stavební zákon myslí, o čem zastupitelé rozhodnou a jakou nesou zodpovědnost.
V metodickém představení ukázal příklady dobré praxe v územním plánování,
ale také mnohé nešvary, neuvážené zásahy do území, které mají dalekosáhlý a
často nevratný dopad do území obce. Školení se zúčastnilo 8 zastupitelů obce. Při
další schůzce byly arch. Haluzou předloženy průzkumy a rozbory katastrálního
území, stávajícího územního plánu, požadavků občanů a firem a povinnosti
převzetí závazků z územních plánů kraje a obce s rozšířenou působností do
našeho územního plánu. Schůzky se zúčastnili členové rady a jeden člen stavební
komise v obci. Na schůzce byly po konzultaci s projektantem upřesněny územní
požadavky zvláště v místech, kde docházelo k protichůdným názorům žadatelů.
Na základě této schůzky bylo vypracováno Zadání územního plánu, které
schválilo zastupitelstvo obce. Po Zadání arch. Haluza vypracoval Návrh
územního plánu. K tomu jsem se vyjadřoval jako pověřený zastupitel, a společně
všechny dotčené orgány státní správy, správci všech sítí a další zákonem
stanovené právnické osoby. Na základě těchto podnětů došlo ke společné
konzultaci nad připomínkami za účasti zástupce obce, projektanta a zástupce
pořizovatele. Zde byly zdůvodněny případné změny, připomínky a projektant
obdržel podklady pro dokončení Návrhu pro veřejné projednání.
Veřejnou
vyhláškou na úředních deskách obce a magistrátu byl stanoven termín veřejného
projednání Návrhu územního plánu, vyvěšena jeho digitální podoba a stanoven
termín pro připomínky k Návrhu od kohokoli. Na jednání zastupitelstva obce
28.4.2014 byl projektantem představen Návrh územního plánu a odůvodněna
převážná část zpracovaného území. Velmi mě potěšil zájem veřejnosti na tomto
jednání i vznesené připomínky, na které se arch. Haluza snažil fundovaně

odpovědět. Mnoho občanů se seznámilo s Návrhem v digitální podobě na
úředních deskách a někteří i osobně na obecním úřadě. Zastupitelstvo obce
neschválilo jednu připomínku k Návrhu územního plánu a celý Návrh schválilo
bez připomínek. Tím však územní plán ještě nezačal platit. Pořizovatel,
zpracovatel a zástupce obce se musí vypořádat se všemi připomínkami dotčených
orgánů státní správy a občanů, pokud byly podány a rozhodnout o dalším
postupu. V případě závažných připomínek se celý proces vrátí do fáze projednání
připomínek, opravy Návrhu pro veřejné projednání a další veřejné projednání
Návrhu. V případě, že připomínky nebudou vážného charakteru a nebudou
akceptovány, zastupitelstvo
vyhlásí platnost územního plánu Veřejnou
vyhláškou - opatřením obecné povahy a poté teprve může územní plán nabýt
účinnosti. K dosažení tohoto bodu nás čeká ještě hodně práce, byť se to může zdát
pouze formální.
Pořízení územního plánu stojí obec více než 400 tisíc korun. Obec
využila možnosti podat žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu a
částečně financovat územní plán z dotace EÚ. Po dokončení etapy „Předložení
Návrhu pro veřejné projednání“ jsme v těchto dnech po úspěšném vyúčtování
obdrželi přiznání dotace ve výši 240 tis. Kč.
Z celkové několikaleté práce na tomto novém územním plánu mám
osobně dobrý pocit. Do práce se intenzivně zapojila polovina zastupitelů, kteří si
našli čas na schůzky s arch. Haluzou, chtěli být „v obraze“ a nerozhodovat se po
převzatých argumentech. Také mnoho sporných bodů bylo řešeno se
zodpovědností pro budoucí možný vývoj obce, jeho občanů a nikoli jen pro
krátkodobý úmysl žadatele. Přestože se k územnímu plánu, který ještě není u
konce a nenabyl platnosti, vyskytnou připomínky, není dle mého názoru důvod jej
odmítnout a vystavit obec a občany do nejistoty při zrušení platnosti stávajícího
územního plánu. Věřím, že se tak nestane.
Jaroslav Vaněk, pověřený zastupitel k územnímu plánu

NAŠE ŠKOLA
Vážení rodiče a přátelé školy,
sotva školní rok začal, máme tady květen a už se pomalu a jistě blížíme
k jeho závěru. Sluneční paprsky, vůně luk a hájů, ale i pastelová barevnost květin,
keřů, stromů nás jistě lákají ven k vycházkám nebo výletům. Přestože v naší škole
probíhá výuka hrou, samotné lavice ještě zcela neopustíme. Musíme si počkat na
poslední den v červnu.
I v tomto školním roce se nám podařilo mnoho naučit, udělat, vykonat a
dokázat. Ve škole proběhlo několik projektových dnů, žáci absolvovali plavecký

výcvik, cestovali jsme vlakem do Opavy za poznáváním přírody a historie
Opavska do Slezského muzea v Opavě, v mateřské škole se uskutečnila přednáška
pro rodiče „Připravenost na školu“, proběhl kurz pro předškoláky, v mateřské
škole byla zahájena gymnastika, zapojili jsme se do sběru papíru,kaštanů, žaludů,
pomerančové kůry a naše děti se zúčastnily mnoha soutěží. To jsou jen malé
střípky našich aktivit a činností.
Opět se můžeme pochlubit výhrou ve výtvarné soutěži „Evropské státy
v dětské tvorbě“, kde Natálka Stiborská, pod vedením paní učitelky Mgr. Z.
Remešové, získala se svým dílem „Sladká Francie“ krásné 6. místo a Simonka
Harazínová, pod vedením paní vychovatelky I. Schwanové, získala se svým
dílem „V Karpatech“ nádherné 2. místo. Cenu útěchy získala Pavlínka Štěchová.
Děvčatům srdečně blahopřejeme a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
Velice děkuji paní učitelkám za skvělé vedení a výtvarnou techniku.
Ani na poli sportovním jsme nezaháleli, o čemž svědčí 1. místo Natálky Stiborské
a 2. místo Stelinky Stonišové v okresní soutěži školních družin v aerobicu v ZŠ
Vrchní v Opavě.
Náš sbor Čápata reprezentoval naši školu na Festivalu dětských souborů
„Opavská dětská píseň" v Opavě. Na této akci nás velice potěšila hojná účast
Vás rodičů, prarodičů a přátel školy. Velmi si Vaší podpory vážíme a moc Vám
děkujeme. Děkuji paní učitelce Mgr. K. Janků za skvělou přípravu žáků a
znamenité doprovody na hudební nástroje.
I naše škola přijala výzvu pana starosty J. Vaňka „Strom naší rodiny“ a
zúčastnila se dubnové sobotní výsadby stromu. Za školu strom pomáhali vysadit
rodiče i děti. Velký dík patří tatínkům, kteří svou silou udělali mnoho práce a
strom 3m vysoký,o tíze 60 kg vysadili. Bez jejích pomoci bychom to nedokázali.
Velice všem přítomným děkujeme za skvělou spolupráci.
Děkuji obci a hasičům za darované kmeny z vykácených stromů v aleji.
Tyto kmeny nám krášlí zahradu mateřské i základní školy. O opracování těchto
kmenů se nám postarali místní hasiči pod vedením pana M. Lukáše. Pan F.
Schindler vyrobil pro děti pohádková sedátka, stoličky pro kluky i holčičky. Pan
J. Vlček byl nápomocen svou těžkou technikou, bez které by nebylo možné
kmeny přemístit. Kde technika nemohla, byli nápomocni pánové z obce a
tatínkové také přiložili ruku k dílu. Jsem nesmírně ráda, že jste a můžeme se na
Vás obrátit. Jménem našich škol všem z celého srdce děkuji.
Protože naše děti vedeme k tomu, aby měly rády přírodu a uměly se k ní
chovat, máme na školách environmentální výchovu. Slavíme Den Země, na
našich školách probíhaly výukové programy, které byly vedeny zábavnou a
zároveň poutavou vzdělávací formou, kde bylo propojení prvků dramatické
výchovy s výtvarnou činností a pohybovou aktivitou. Důraz byl kladen na
prožitek a zkušenost, díky nimž se nové poznatky lépe pamatují. S dětmi také
besedujeme, chodíme do přírody, ale také se staráme o naši zahradu. Naše
zahrady krášlí nejenom kmeny stromů, ale také nově vysazené keře a květiny.

Tam, kde nám nestačily naše síly, byli a jsou nápomocni pracovníci a
pracovnice obce, kterým bych chtěla velmi poděkovat. Vážím si jejich práce a
pomoci. Děkuji také paní Teplanské ze zahradnictví v Raduni, která nám
věnovala velké množství těchto keříků, děkuji manželům Pasičovým, kteří nás
také keříky obdarovali. Děkuji M. Lukášovi za zajištění dovozu keříků a
rostlinek z Raduně. Abychom mohli o zahradu řádně pečovat, musíme se o ni
dobře starat a od plevele rostlinkám ulevit. Na bioodpad máme kompostér, který
nám osobně dovezl pan náměstek Mgr. Halátek z Opavy. Děkujeme. Bez pánů
z obce bychom se neobešli ani tentokrát. Děkujeme jim za sestavení tohoto
kompostéru.
V naší škole máme v současném počtu 54 žáků a v mateřské škole 45
dětí. O všechny tyto děti se skvěle starají jejich učitelky, vychovatelky, ale i
správní zaměstnanci. Všichni dohromady tvoříme jednu rodinu. Ve svých školách
trávíme mnohdy více času než doma, a proto je nesmírně důležité, abychom
všichni táhli za jeden provaz. Jsem ráda, že každý z těchto lidiček je jedinečný a
originální. Děkuji všem učitelkám, vychovatelkám a správním zaměstnancům
za všechno co dělají pro děti i školu. Děkuji jim za veškerou práci mnohdy i nad
rámec svých pracovních povinností, kterou vykonávají s láskou a trpělivostí.
Jak je jistě patrné, naše školy jsou plné dětí a učitelů. Ale bez pomoci Vás rodičů
a přátel školy by to nefungovalo tak, jak to funguje. Jsem opravdu velmi ráda a
potěšena, že se na mnohé z Vás můžeme obrátit a Vy jste ochotni nám podat
pomocnou ruku. Vám všem děkuji.
Děkuji panu starostovi J. Vaňkovi a jeho zastupitelům za podporu
školy, vzájemnou součinnost a pomoc. Děkuji Klubu rodičů, Školské radě,
rodičům, všem sponzorům, dárcům a všem ostatním, kteří se jakýmkoli
způsobem podíleli na aktivitách pro školu. Srdečně děkujeme.
Dětem, zaměstnancům školy i Vám přeji, ať i těch pár posledních týdnů,
které nás dělí od letních dnů a dovolených jsou krásné a pohodové. Ať ve Vašich
srdcích slunce stále září a máte stále úsměv na svých tvářích.
Za kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice Mgr. Lenka Smetanová

ŠKOLNÍ DRUŽINA
Tento rok je do družiny přihlášeno 50 dětí, které jsou rozděleny do dvou
oddělení. Dvě paní vychovatelky se starají o jejich zájmy a potřeby. Úzce
spolupracujeme s třídními učitelkami dětí.
Školní družina realizuje výchovnou, vzdělávací, odpočinkovou, zájmovou
a rekreační činnost. Odpočinkové činnosti odstraňují únavu, zařazují se nejčastěji
po obědě nebo ráno. Patří sem klidové hry a klidné zájmové činnosti. Rekreační
činnosti slouží k regeneraci sil, převažuje v nich aktivní odpočinek s náročnějšími

pohybovými prvky. Hry a pohybové hry mohou být rušnější. Zájmové činnosti
rozvíjejí osobnost žáka, umožňují další rozvoj pohybových dovedností a poznání.
Jde o řízenou kolektivní či individuální činnost, organizovanou anebo spontánní
aktivitu.
Příprava na vyučování zahrnuje zábavné procvičování učiva formou
didaktických her, ověřování a upevňování poznatků při vycházkách, exkurzích,
poslechových činnostech, besedách, práci s knihou nebo časopisy. V průběhu
celého školního roku se věnujeme výtvarným a pracovním činnostem, vyrábíme
dárečky pro své blízké, pro přátele školy a organizujeme výstavky pro veřejnost.
Děti si také rády zazpívají a zasportují. Nejraději chodí za příznivého počasí ven.
V létě využívají školní hřiště a průlezky, rády hrají míčové hry jak na hřišti, tak
v tělocvičně.
K tradicím školní družiny patří podzimní „Drakiáda“ a v zimě „Zábavné
odpoledne s karnevalem a tombolou“. Na konci školního roku vaříme indiánskou
polévku na ohni. Děti školní družinu reprezentují v okresních sportovních i
výtvarných soutěžích a měří si své síly s opavskými družinami. Úspěchů
dosahujeme v soutěži v aerobiku, kde Natálka Stiborská obsadila nádherné 1.
místo a Stelinka Stonišová 2. místo ve své kategorii. Koncem května nás čeká
turnaj ve florbalu na ZŠ Englišova v Opavě. Děti se mají možnost realizovat v
zájmových kroužcích – anglickém, dovedných rukou, keramickém, sportovním,
zdravotnickém, tanečním a sborovém zpěvu. V rámci činností se věnujeme
dopravní výchově, nezapomínáme ani na charitu a pořádáme zdravotnické
besedy. Sbíráme papír, kaštany, žaludy a pomerančovou kůru. Pořádáme
sportovní akce s okolními družinami. Naší odměnou je velká naplněnost družiny,
velký zájem dětí o kroužky a jejich radostný smích.
Velice děkujeme všem rodičům, kteří jsou nám nápomocni činem,
slovem, ochotou pomoci, či drobným materiálem.
Jana Šustrová, vedoucí vychovatelka ŠD

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní rok 2013/2014 se pomalu blíží ke svému konci. Obě třídy„Broučci“ a „Sluníčka“ rozvíjely a zdokonalovaly své znalosti v různých
výchovných složkách. Veškeré činnosti – pohybové, hudební, výtvarné, literární,
jazykové, matematické a rozumové byly rozpracovány v určitých tématech. Děti
se naučily spoustu básní, písní, her, zdokonalovaly vyjadřovací schopnosti při
vyprávění pohádek, seznámily se s některými ilustrátory. Rozlišovaly co je
poezie, próza, bajka. Naučily se znát některá tiskací písmena a číslice, počítaly,
určovaly levou a pravou stranu. Při vycházkách poznávaly a určovaly květiny,
stromy, keře a drobný hmyz. Pravidelně děti procvičovaly grafické cviky,

s předškolními dětmi probíhala výuka anglického jazyka a pro přihlášené děti byl
kroužek gymnastiky a náboženství.
Po celý školní rok jsme úzce spolupracovali se ZŠ, vystupovali pro
veřejnost, navštěvovali DPS, zapojovali se do sběru starého papíru, výtvarných
soutěží a naučných pořadů.
Největší odměnou pro nás zaměstnance MŠ je, když vidíme usměvavé
tváře všech dětí a spokojenost rodičů. Chtěla bych poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv způsobem podíleli na chodu MŠ. Děkujeme také za sponzorské dary –
především zahradnictví Pasič a stolařství Tůma za nový nábytek.
Za kolektiv MŠ Dolní Životice Ivana Vavřinčíková, ved. učitelka

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
VALNÁ HROMADA T. J. SOKOL DOLNÍ ŽIVOTICE
Dne 7. 3. 2014 se v klubovně hasičů v lesíku konala valná hromada
Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Životice. TJ má k tomuto dni 76 členů z toho 59
zletilých. Valná hromada schválila zprávy o činnosti, hospodaření a práci revizní
komise za rok 2013, přijala návrh na činnost a rozpočet na rok 2014.
Naši valnou hromadu přišel pozdravit starosta obce pan Jaroslav Vaněk a
starosta hasičů pan Miroslav Lukáš, oba se zapojili do diskuse. Starosta obce
informoval o dotacích T. J. Sokol na rok 2014. O opravě podlahy v sokolovně.
Zároveň poděkoval za činnost oddílům v stolním tenise a florbalu za reprezentaci
obce v okresních soutěžích. Potěšilo ho založení družstva žáků a žákyň v stolním
tenise pod vedením bratra Mariana Mrózka.
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, elánu a síly.
Akce Sokola Dolní Životice na rok 2014.
1.
2.

3.

Zajistit celoroční činnost v okresních soutěžích v stolním tenise
(3 družstva) nohejbalu a florbalu.
Se Sborem dobrovolných hasičů organizovat nohejbalové turnaje:
21.6. Nohejbal firem trojic, 25. 7. Malý turnaj trojic,
5. 9. Nohejbal dvojic
S Fotbalovým klubem Dolní Životice uskutečnit setkání staré
gardy v kopané.(Litultovice, karmáš)

4.

Uskutečnit turnaje ve stolním tenise, Memoriál pana
Emanuela Korbela, turnaj ve čtyřhrách 4. 4.
Uskutečnit turnaj v stolním tenise žáků.
Rozvíjet a podporovat činnost rekreačního a kondičního cvičení,
jak mládeže, žáků, tak i členstva.
Uskutečnit dětský karneval v roce 2015
Zorganizovat sokolský ples v roce 2015

5.
6.
7.
8.

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 6. ROČNÍKU V STOLNÍM TENISE ČTYŘHER
V DOLNÍCH ŽIVOTICÍCH
V pátek 4. 4. 2013 od 17:00 hod. uspořádala Tělocvičná jednota Sokol
Dolní Životice turnaj ve stolním tenise čtyřher. Hrálo se v místní školce. Dvojice
se určují podle předem domluveného klíče. Stolní tenisté našich tři oddílů, tento
turnaj mají jako závěrečnou akci sezony. A že se jim dařilo ☺.
Výsledky šestého ročníku:
1. Michal Essler, Marek Štecker
2. Miroslav Bek, Libor Radek
3. Milan Essler, Marian Mrózek
4. Alois Klein, Michal Hrbáč, 5. Ervín Kavan, Kamil Kramný.
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.

NOHEJBALISTÉ ODDÍLU SOKOL DOLNÍ ŽIVOTICE
VYHRÁLI1.3.2014 TURNAJ V HOLASOVICÍCH
Turnaje se zúčastnilo 10 družstev z celého okresu.
Výsledky:

1. Sokol Dolní Životice (M. Essler, T. Majewski, A. Wolf)
2. Holasovice 1
3. Opava (Nisner)

Vítězové převzali věcné ceny. Výbor Sokola Dolních Životic děkuje všem
hráčům za výbornou reprezentaci naší organizace.
Jan Šachteli

SKAUTSKÝ ODDÍL DOLNÍ ŽIVOTICE
PRVNÍ MÍSTO VE VYBÍJENÉ!
V sobotu 15. března 2014 se v Opavě v tělocvičně při ZŠ Šrámkova konal
skautský okresní turnaj ve vybíjené a sálové kopané.
Turnaje se zúčastnilo celkem 23 týmů, ze všech koutů okresu. Soutěžilo
se 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. V kategorii roverů a rangem (hoši a děvčata nad 15 let) se naši
borci se umístili na skvělém čtvrtém místě.
Složení družstev:
1)
Kristýna Uvírová, Eliška Chabičovská, Míša Chabičovská,
Pavlína Štěchová, Gabka Losertová, Kristýna Košárková.
2)
Arnold Balek, Eva Supňová, Kája Šášková, Sandra Losertová,
Klára Losertová, David Olšanský.
Vedení skautského střediska

OHLÉDNUTÍ - ŽELEZNIČNÍ TRAŤ
PO 102 LETECH
PRAVIDELNÁ OSOBNÍ ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA KONČÍ
Nikdo z nás asi nezapomene, co dělal v okamžicích, když se „psala“
HISTORIE.
Za sebe mohu říct, že asi nikdy nezapomenu na osobní prožitky (jinak
velkých historických předělů) týkající se podvečera 17. listopadu 1989, prvních
okamžiků 1.ledna 1993 nebo na pozdní odpoledne 11.září 2001. Člověk si to
tenkrát ani neuvědomil, ale stal se součástí historické události (byť po hříchu jen
nepřímo). A stejně si snad budeme všichni nejen životičtí pamatovat, co jsme

dělali v podvečer 6.dubna 2014, když přes naši obec projel posední spoj
pravidelné železniční dopravy.
Letos by si osobní doprava připomenula 102. Výročí, co vyjel osobní spoj
na této železniční trati poprvé. Už si ho ale nepřipomene.
Když 29. června 1892 v 9.50 vyjel z opavského Severního nádraží vlak,
aby otevřel nově vybudovanou železniční trať, byla to velká sláva. Až do Horního
Benešova (tam tehdy trať končila) lemovaly trať špalíry lidí, kteří vítali železnici
jako posla nové doby, velkou šanci na změnu a lepší zítřky.
Trať uvedla do provozu Severní dráha císaře Ferdinanda jako jednu
z mnoha svých přípojných tratí na Moravě a ve Slezsku na závěr éry výstavby
místních tratí velkými společnostmi na konci 19.století. První parostrojní
železnici na území dnešní České republiky se stala zmíněná Severní dráha císaře
Ferdinda, která obdržela koncesi pro spojení Vídně s Haličí. Udělené privilegium
počítalo i s výstavbou poboček do Brna, Olomouce, Opavy a Bílska. Když dorazil
r. 1855 na opavské Severní nádraží první vlak, začalo se s plánováním dalších
pobočných tratí na Opavsku a okolí.
Jednou ze zamýšlených místních tratí byla i trať Opava – Horní Benešov.
Jednání o výstavby začala r. 1883. Už v roce 1887 se na trati objevili geometři a
celou trať vyměřili. V roce 1888 byl projekt železniční tratě úřady definitivně
schválen. Stavba byla ale zahájena až v roce 1891. V říjnu 1891 byly již hotovy
první 4,7 km tratě mezi Oticemi a Opavou, kterými ve stejném roce projela první
parní lokomotiva. V květnu 1892 projel první vlak až do Horního Benešova.
V červnu 1892 nově otevřená trať sloužila jak k osobní dopravě (na trati se
střídaly tři soupravy tažené parními lokomotivami), tak zejména k dopravě
nákladní. Trať měla totiž prioritně zajišťovat dopravní obslužnost pro podniky
ležící podél trati. Trať měla ekonomicky oživit oblast jihozápadního Opavska a
zajistit lepší dostupnost a odbyt zde těžených nerostných surovin (břidlice,
kámen, neželezné rudy)
Trať měla podle původních úvah pokračovat dále do Valšova a přes
Rýmářov pak do Šumperka. V budoucnu měly z trati Opava – Horní Benešov
vybíhat i tratě do Milotic a Krnova (zamýšlenou výchozí stanicí do Krnova měla
být železniční stanice Jakartovice). V závěru 19.století byly ale všechny uvedené
projekty z důvodu nedostatku finančních zdrojů seškrtány a „naše“ trať fungovala
nadále jen na „původním půdorysu“ Opava – Horní Benešov (podobný osud
potkal ve stejné době i jiné zamýšlené tratě, např. Opava – Trenčín – tady se mezi
Hradcem nad Moravicí a Fulnekem začaly alespoň provádět přípravné zemní
práce, a tratě Opava – Ratiboř nebo Opava – Vítkov).
Trať Opava – Horní Benešov byla bez problému v provozu až do konce
60.let minulého století. Tehdy se štoly hornobenešovského závodu Rudné doly
Jeseník, n.p. dostaly pod železniční trať a vytěžená neželezná ruda (olovo - zinek
– stříbro) byla hlavní příčinou poklesu trati. Poddolovaná trať se propadla,
znovuobnovení trati (dosypání štol, úprava železničního svršku) se ukázalo jako

ekonomicky neúnosné, a proto byl následně provoz v úseku Svobodné Heřmanice
– Horní Benešov ukončen.
6.dubna 1970 byla doprava v posledním úseku trati (Svobodné Heřmanice
– Horní Benešov) z důvodu poddolování zastavena. V osobní dopravě od tohoto
okamžiku živí jen několik nepříliš velkých obcí, na jejichž obsluhu bohatě
dostačuje sólo motorový vůz. Mezi ostatními dráhami z Opavy již v tomto směru
je trať Opava – Svobodné Heřmanice nejhůře.
V roce 1981 byl mezi Horním Benešovem a Svobodnými Heřmanicemi
odstraněn i železniční svršek.
Od r. 1995 končí osobní doprava už v Jakartovicích, osobní vlak do
Svobodných Heřmanic již nezajíždí. Už řadu let předtím sem zajížděly jen jeden –
dva páry spojů a to ještě jen ve vybraných dnech v týdnu.
Hlavním zdrojem přepravy po dráze byly především rudy z Horního
Benešova a břidlice ze Svobodných Heřmanic. Bez tohoto zdroje zásilek,
odtržena i od nejvýznamnějšího zdroje cestujících, ocitla se doprava na trati
blízko konce. Agónie trvala dalších devět let. Naděje, že by trať uživila osobní
doprava – jen několik nepříliš velkých obci, z nichž většina má daleko lepší
spojení s Opavou autobusem – se ukázala jako lichá. Trať byla prodělečná a bylo
jen otázkou času, do kdy České dráhy a Moravskoslezský kraj budou ochotny
ztrátovou trať provozovat a dotovat.
V posledních letech se čím dál více mluvilo o cenách za vlakový kilometr
hrazený krajem, jejich reálnost a výši. Definitivně letos rozhodlo krajské
zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, že nebude pravidelnou osobní dopravu
na trati Opava – Jakartovice dotovat a osobní linka na trati r. 2014 po 102 letech
provozu končí.
(za příspěvek děkujeme p. Jiřímu Mičkovi)

NOC KOSTELŮ
KOSTELY MĚLY SVOU NOC
Vznešenost, důstojnost, krása a klid se dotknou srdce toho, kdo vstoupí
do našeho kostela Nejsvětějšího Spasitele, který své brány otevřel dokořán v
pátek 23.5.2014, kdy kostely měly svou Noc.
Večer jsme slavnostně zahájili mši svatou. Následoval líbezný zpěv naší
šikovné scholičky a poté nás již zub času přenesl do roku 935. Tehdy skončil
život našeho patrona svatého Václava. Jeho život a smrt se nám co nejlépe snažili
zdramatizovat místní ochotníci. Dramatizace byla propojena se zpěvy scholy.
Čas běžel… a program se posunoval dále a my se mohli těšit na
fotoprojekci kpt. Kamila Víchy, který nám přiblížil situace ze dvou vojenských
misí v Afghánistánu.

Celý večer byl protkán hrou pro děti motivovanou životem svatého
Václava. Pekly se placky, zdobily perníčky a ochutnávalo víno. Závěr večera
patřil již tradičně schole,slyšet byly písně k zamyšlení i potěše ducha.
Všem, kteří navštívili v podvečer či v noci náš krásný kostel, děkujeme.
Děkujeme taky všem, kteří se jakkoli podíleli na přípravě tohoto
slavnostního dne. Duší Noci kostelů byl u nás v Dolních Životicích pan Aleš
Košárek, kterému tímto děkujeme za ideu a veškerou organizaci večera.
Nechť jsou světla na nebeské klenbě, aby oddělovala den a NOC. Budou
na znamení časů, dnů a let.
Monika Mičková

2014 – 100. VÝROČÍ OD VYPUKNUTÍ
VYPUKNUTÍ 1. SVĚTOVÉ VÁLKY
VÁLKY
Po pravé straně východního vchodu našeho kostela nemůže všímavý
pozorovatel nepřehlédnout pamětní desku připomínající padlé Velké války. Na
rámu z bílého mramoru je v horní části kříž. V rámu je pak vsazena deska
z tmavočerného mramoru s fotografiemi a jmény padlých. Na desce jsou i dva
nápisy: "Odpočívejte v Pánu, kdekoliv jste!" a "Věnováno padlým naší obce, kteří
se stali obětí světové války r. 1914-1918". A právě letos je to sto let od začátku
války, ve kterých přímo nebo nepřímo (jako důsledky válečných útrap a
zraněních) nalezlo smrt 31 vojáků pocházejících z naší obce. Vzpomeňme si na ně
i tímto textem.
28.června 1914 byl v Sarajevu proveden atentát na rakousko-uherského
následníka trůnu, arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Atentát byl úspěšný,
arcivévoda i jeho žena na místě zemřeli. Zejména Německu a Rakousku-Uhersku,
ale i dalším evropským velmocím, jež již několik desetiletí měly mezi sebou více
než napjaté vztahy, dal atentát více než vhodnou záminku k vyřešení svých
problémů bleskovou válkou. Všechny ty spory o kolonie, sféry vlivu, odbytiště,
zdroje surovin, prestiž se daly schovat za mrtvého Habsburka.
Události rychle nabraly na dynamice. Po té, co srbská vláda nepřijala
velice tvrdé rakousko-uherské ultimátum, rakousko-uherská vláda 28. července
1914 vyhlásila válku Srbsku.
30. července mobilizoval srbský spojenec, Rusko.
31. července mobilizovalo Rakousko-Uhersko.
1. srpna vyhlásilo Německo válku Rusku.
3. srpna vyhlásilo Německo válku Francii.
4. srpna vpadla německá vojska do neutrální Belgie, což dalo britské vládě podnět
k tomu, aby 4. srpna vyhlásila válku Německu.
6. srpna vyhlásilo Rusku válku Rakousko-Uhersko.

Do týdne byla ve válečném stavu s Rakouskem-Uherskem i Velká Británie a
Francie.
Konflikt, kterým měl odpovídat lokální časově omezené válce, přerostl
v první globální konflikt trvající nekonečné čtyři roky.
Obecní kronika Dolních Životic (1921-1939) začala být psána až několik
let po vzniku Československé republiky, tedy po skončení války. Nalezneme v ní
jedinou informaci o válečných běsech, a sice že do války odešlo 161 životských
mužů, z nichž 31 padlo a 4 zůstali nezvěstní.
V okamžiku mobilizace v létě 1914 byly v prezenční službě ročníky 1890,
1891 a 1892. Krom nich byli okamžitě mobilizováni všichni záložníci ročníku
1889. Navíc byli povoláni vycvičení domobranci I. výzvy – ročníky 1876 až
1881, ze kterých byli vytvořeny domobranecké jednotky, které jinak v době míru
neexistovaly. Odvody dalších ročníků pak pokračovaly po celou dobu války tak,
že průběžně bylo mobilizováno zhruba 60% mužského obyvatelstva mezi 18 a 53
lety. Rakousko-Uhersko postavilo během Světové války do pole 9 miliónů
vojáků, z nichž se 1,2 miliónu nevrátilo. Počet mobilizovaných českých vojáků se
odhaduje na 1,2 miliónu. Všechny jednotky rakousko-uherské armády (vyjma
speciálních a některých technických jednotek) byly doplňovány na teritoriálním
základě. Každá jednotka měla určen doplňovací obvod skládající se z několika
sousedících politických okresů. Většina mobilizovaných obyvatel obce tak
nastoupila k 1.pěšímu pluku (doplňovací obvod Opava), 15.zeměbraneckému
pěšímu pluku (doplňovací obvod Opava), nebo k 15.domobraneckému pluku
(doplňovací obvod Opava).

první rukující a jejich loučení s rodinami na nádraží v Dolních Životicích (1914)

Těžko říct, jak prožívaly válečné útrapy místní. K tématu se mi podařilo
nalézt jedinou autentickou informaci (nepočítaje v to zápisy o válečné rekvizici
dvou farních zvonů). Jedná se o záznam Farní kroniky z roku 1916:

„Válka strašná zuří dál. Sténají pod její tíhou všichni, vidět stopy
její i v dědince naší. Všude tichoučko, jako po vymření. Opravdu už 14
hrdinů naší vísky položilo život za císaře a vlast. A přes půl druhého sta
jich dlí v zákopech. My se za ně modlíme jako loni, aby už v našich
rodinách zavládl mír a pokoj, po němž tolik toužíme. Ale válka jde dále
strašným krokem svým a právě teď v půl června zatíná opět ruský medvěd
drápy své do rakouského orla a hrozí ho rozdrtit. Než P. Bůh nedá nám
zahynouti, jako nedal dosud. Budoucnost nedaleká ukáže.“
Možná si o čtyřech letech válečných útrap uděláme lepší obrázek citací
Pamětní kroniky obce Hlavnice:
„Dne 31. července 1914 v 9 hodin večer vyburcovaly údery na buben
hlavnické občany. Byla vyhlášena všeobecná mobilizace. Všichni muži do 42 let
se museli do 24 hodin přihlásit k vojsku. Již příští den, 1. srpna, shromáždili se
hlavničtí občané na návsi. Místní hudba zahrála národní hymnu, muži usedli na
vozy a za nářku a pláče blízkých opustili obec. V první vlně narukovalo 60
hlavnických mužů, o půl roku později 40. V dalších letech museli nastoupit
k vojsku i osmnáctiletí a padesátiletí muži … V Hlavnici zůstali muži starší 50 let,
děti a ženy. Ti se museli starat o svá hospodářství, museli se uživit. Nebylo to
jednoduché, a proto v roce 1916 požádala obec o přidělení zajatců, kteří by
vypomáhali při polních pracech. V červnu 1916 přijelo ze zajateckého tábora
v Liberci 42 Rusů. Byli ubytováni v hostinci, bylo s nimi zacházeno slušně, a proto
neradi později Hlavnici opouštěli. Pro výrobu nových zbraní bylo nutné získat
měď, mosaz, zinek. Obyvatelé byli proto nuceni odevzdat kotle, hmoždíře, kliky,
koupací vany a další. Dne 28. září 1916 došlo i na kostelní zvony. Největší a
nejmenší byly za přítomnosti celé obce odňaty a shozeny z věže dolů a vojáky
odvezeny. Na podzim roku 1917 byly vojsky odňaty i cínové píšťaly z kostelních
varhan. Vinou války a následkem slabé úrody se v roce 1916 projevil nedostatek
obilí a brambor. Proto došlo k jejich soupisu a rekvizici, vše bylo propočteno a
každá zásoba navíc musela být odvedena státu. Projevil se rovněž nedostatek
petroleje, lidé museli přisvěcovat loučemi jako za starých časů. Hodně podražilo
šatstvo, byl nedostatek mýdla a vlněných látek. Začal bujet černý trh. Z oběhu
byly staženy dvacetihaléřové a dvouhaléřové niklové peníze a byly nahrazeny
železnými. Dvoukorunové bankovky se trhaly z nedostatků mincí na půlky a
čtvrtky. Cena peněz rychle klesala. Zboží začalo být vyměňováno za zboží. Do
Hlavnice jezdili lidé z Opavy i Ostravy, aby nakoupili některé potraviny, které ve
městech nebylo možné sehnat (vejce, brambory apod.). Projevil se absolutní
nedostatek kuřiva. Povětrnostní podmínky v roce 1917 přispěly k prohloubení

krize. Od února do května panovaly velké mrazy a následovalo velké sucho.
Výsledkem byla špatná úroda a zavedení potravinových lístků. Jaro roku 1918
bylo neobyčejně pěkné, léto deštivé. Lidé začali toužit po kultuře, po
společenském životě. Byli již přesyceni válečných útrap. Opět začala v Hlavnici
divadelní představení a taneční zábavy.“
Zdaleka nejbolestnější byly ale zprávy o padlých nebo nezvěstných. Na
1,2 miliónu vojáků c.k. armády se nikdy domů nevrátilo. Bylo mezi nimi i 31
vojáků, jejichž jména jsou uvedená na pamětní desce umístěné na zdi kostela.
K datu úmrtí, uvedenému na desce, jsem se snažil dohledat i další informace.
Čech, Alois Josef
* 29.12. 1896 v Dolních Životicích, otec Jan Čech, půlláník v Životicích č. p.19,
matka Johanna, dcera Jana Lhotského z Jezdkovic
+ 7.6. 1916 v Rusku
Grossmann, František Rufus
* 28.11. 1897 v Dolních Životicích, otec Josef Grossmann, kovář v Životicích č.
p. 96, matka Marie, dcery Antonína Březovského, hostinského v Životicích
- vojín Zeměbraneckého pěšího pluku č. 15
+ 25.11. 1918 Dolní Životice, umírá na zápal plic
Grossmann, Karel Vavřinec
* 10.8. 1888 v Dolních Životicích, syn Josefa Grossmanna, kováře v Životicích č.
p. 96, a Marie, dcery Antonína Březovského, nájemníka životského hostince
+ 23.8. 1914 v Rusku
Harazín, Bohumil Štěpán
* 4.8. 1897 v Dolních Životicích, syn Štěpána Harazína, domkáře v Životicích č.
p. 84, a Antoníny, dcery Františka Elbla ze Štáblovic
+ 16.4. 1921 v Dolních Životicích č. p. 84, příčina smrti - voda v plících
Harazin, Karel
* 15.9. 1898 v Dolních Životicích, syn Josefa Harazina, bednáře v Životicích č.p.
68, a Anny, dcery Ferdinanda Pátka, šafáře na životském zámku
+ 21.2. 1919 na území Slovenska
Kellner, Alois
* 22.12. 1894 v Dolních Životicích, v matrice narozených uveden jako Alois
Ferdinand Köllner, syn Theodora Köllnera, nádeníka v Životicích č. p. 91, a
Anny, dcery Jakuba Schindlera z Nových Lublic
+ 8.6. 1915 v Rusku

Kellner, František
* 13.6. 1899 v Dolních Životicích, syn Theodora Köllnera, nádeníka v Životicích
č. p. 91, a Anny, dcery Jakuba Schindlera z Nových Lublic
- vojín Zeměbraneckého pěšího pluku č. 15
+ 9.3. 1918 v Dolních Životicích, umírá na souchotiny
Kellner, Štěpán Emanuel
* 13.12. 1892 v Dolních Životicích, syn Theodora Köllnera, nádeníka
v Životicích č. p. 91, a Anny, dcery Jakuba Schindlera z Nových Lublic
+?
Kiva, Josef
* 8.8. 1896 v Dolních Životicích, syn Karla Kivy, panského pacholka na
zámeckém velkostatku č. p. 1, a Juliany, služebné na životském zámku, dcery
Johanny Glosové z Mikolajic
+ 18.7. 1915 v Rusku
Klásek, Kašpar
* 4.1. 1879 v Herticích, syn Filipa Kláska, zahradníka v Herticích č. p. 3, a Marie,
rozené Bociánové ze Stěbořic
+ 18.7. 1915 v Haliči
Kořený, Josef Vincenc
* 22.1. 1894 se v Dolních Životicích, syn Leopolda Kořeného, domkáře
v Životicích č. p. 79, a Aloisie, dcery Jana Satka, domkáře v Životicích
+ 12.9. 1915 v Rusku
Kudla, Jan František
* 17.11. 1880 v Dolních Životicích, syn Josefa Kudly, panského čeledína na
životském velkostatku č. p. 1, a Rosalie, rozené Olbrechtové z Životských Hor
+ 2.1. 1918
Kuča, Jakub
* 27.5. 1898 v Dolních Životicích, syn Valentína Kuče, zahradníka v Životicích č.
p. 27, a Marie, rozené Hruškové
+ 6.11. 1918 v Dolních Životicích, příčina smrti – zápal plic
Lebeda, Jaromír Julius
* 6.7. 1888 v Dolních Životicích, syn Karla Lebedy, domkáře v Životicích č. p.
72, a Pauliny, dcery Františka Klimka, výměnkáře v Oticích
+ 11.6. 1915 v Rusku

Lebeda, Josef
* 10.4. 1888 se v Dolních Životicích, syn Josefa Lebedy, domkáře v Životicích č.
p. 26, a Antonie, dcery Valentina Ochrany, půlláníka v Životicích
+ 15.6. 1918
Mac, Jan
* 23.5. 1890 v Dolních Životicích, syn Vojtěcha Mace, domkáře v Životicích č. p.
67, a Amalie, dcery Josefa Hlaváče, zahradníka v Hlavnici
+ 18.7. 1915
Mac, Josef
* 21.1. 1899 v Dolních Životicích, syn Vojtěcha Mace, domkáře v Životicích č. p.
67, a Amalie, dcery Josefa Hlaváče, zahradníka v Hlavnici
+ 13.9.1918
Mička, Andělín (Engelbert) Josef
* 16.9. 1886 Dolních Životicích, syn Rudolfa Mičky, sedláka v Životicích č. p. 7,
a Anny Josefy, dcery Floriana Kořeného, sedláka v Životicích
+ 2.10. 1917

Mussila, František
* 28.7. 1889 v Dolních Životicích, syn Františka Musily, rolníka v Životicích č. p.
13, a Antonie, dcery Karla Štybara, sedláka v Litultovicích
+ padl v Albánii
Novák, Emilian
* 27.1. 1881 v Dolních Životicích č. p. 88, nemanželský syn Cecilie, rozené
Novák z Životských Hor
∞ 16.2. 1914 se v Radkově žení s Emilií Kokořovou
+ 24.10. 1914 v Srbsku
Novák, František Karel
* 30.1. 1897 v Dolních Životicích, syn Josefa Nováka, panského kočího na
životském velkostatku, a Marie
+ 6.11. 1916 v Haliči
Ochrana, Josef
* 18.1. 1874 v Dolních Životicích, syn Leopolda Ochrany, domkáře v Životicích
č. p. 70, a Františky, rozené Šromové z Mikolajic
+ 17.11. 1914 v Rusku

Polák, Albín
* 28.1. 1888 v Dolních Životicích, syn Aloise Poláka a Petronilly, dcery Josefa
Čecha
+ 1.4. 1916 Uhry
Rádek, Karel
* 29.9. 1876 v Dolních Životicích, syn Josefa Rádka, domkáře v Životicích č. p.
73, a Marianny, rozené Klimkové z Životic
+ 22.8. 1915 v Haliči
Razumovský, Leo
* 22.2. 1888 v Halle v Sasku (Německo), syn Camilla, hraběte Razumovského
z Vikštejnu, majitele dolnoživotského panství, a Marie Wiener z Weltenu
- doktor práv
- poručík 9. dragounského pluku (haličsko-bukovinský)
+ 28.3. 1915 Veliky Priloh
Ruby, Jan
* 9.10. 1879 v Budišově nad Budišovkou
- čeledín na životském velkostatku, bytem v Dolních Životicích č. p. 1h
+ 7.8. 1916 v Rusku
Šenk, Rudolf
* 17.4. 1879 v Hradci nad Moravicí, syn Františka Šenka a Petronily
- ve sčítacích operátech sčítání lidu 1910 uveden jako usazený na č. p. 48
+ 1.3. 1918 v Uhrách
Vaida, František
* 5.12. 1889 v Melči, syn Karla Vaidy z Životic č. p. 93 a jeho ženy Marie,
rozené Zablové
+ 4.9. 1915 v Rusku
Varyš, Vilém
* 8.7. 1885 v Dolních Životicích, syn Victorina Varyše, domkáře a řezníka
v Životicích č. p. 114, a Marie, dcery Kašpara Sobotíka, domkáře v Kateřinkách
+ 22.11. 1914 Dolní Životice
Vošahlík, Jan
* ?, syn Jana Vošahlíka, v době sčítání obyvatel 1910 podruha v Dolních
Životicích č.p. 113, původem ze Zalužan v okrese Písek, a Marie, dcery Josefa
Krotkého, půlláníka v Kozárovicích
+ 13.2. 1916 v Srbsku

Žiga, Josef
- bohužel se mi nepodařilo přesněji vymezit, který z uvedených tří Josefů Žigů
přichází v úvahu jako padlý
* 19.9. 1876 se v Dolních Životicích narodil Josef Žiga, syn Františka Žigy,
podruha v Životicích č.p. 3, a Františky, rozené Šromové z Mikolajic
* 29.11. 1877 se v Herticích narodil Josef Žiga, syn Josefa Žigy, zahradníka
v Herticích č.p. 2, a Josefy, rozené Vajdové ze Štáblovic
* 25.2. 1882 se v Dolních Životicích narodil Josef Žiga, syn Karla Žigy,
zahradníka v Životicích č.p. 55, a Kateřiny, rozené Klimkové ze Životic. Tento
Josef Žiga se 25.1. 1909 ve Stěbořicích žení, bere si Vileménu Steuerovou, dceru
Karla Steuera z Jezdkovic
+ 2.4. 1916 v Rusku
Společně s obyvateli alpských zemí bylo procento padlých Čechů
procentuálně vyšší než u ostatních národů monarchie. I toto číslo je dostatečným
důkazem vysoké bojové morálky českých vojáků. Stačí se ale začíst do zápisů na
pomnících věnovaných (národnostně česky) padlým 1. světové války a uvidíme,
že tito vojáci (a nejen ti, kteří padli) zůstali v české historické paměti v jakémsi
mezisvětě – nejsou ani hrdinové (těmi se stali „muži 28.října“ – legionáři), ani
poražení. Jen oběti. Na pomníčcích je vždy uvedeno „Obětem světové války!“ (na
našem pietní desce je uvedeno „Věnováno padlým naší obce, kteří se stali obětí
světové války r. 1914-1918.“, není tam „Našim statečným hrdinům!“, jak je to
vidět na pomnících v českých obcích, kde převažovalo německy mluvící
obyvatelstvo. Čeští vojáci, kteří bojovali v rakousko-uherské armádě, byli lidé,
kteří narukovali v rámci mobilizace do armády státu, kde „si plnili“ svou
vlasteneckou povinnost a zhostili se jí se ctí.
(za krásně zpracované téma děkujeme panu učiteli J. Mičkovi)

NAŠI MLADÍ HASIČI
Mladí hasiči se pod vedením trenéra p. Jarka Pavelka zúčastnili prvních
soutěží v hasičském sportu. 8.5. se utkali s ostatními týmy na své vůbec 1.
soutěži, která se konala v Březové a skončili na 7. místě z 8mi týmů. Na své druhé
soutěži konané přímo doma – v Dolních Životicích - jim také štěstí nepřálo a
nebyli za svůj požární útok hodnoceni, neboť nebyl dokončen. Určitě ale není
třeba zoufat, jedná se teprve o začátek jejich sportovní kariéry a vše se časem
naučí tak, jak budou potřebovat ☺ Děti z týmu jsou nadšené a těší se na každý
trénink i soutěž a my všichni doufáme, že jim zdravé nadšení vydrží ☺
Kromě tréninků a soutěží podnikají děti i jiné zajímavé činnosti a výlety –
zúčastnily se Poslední jízdy vlakem, kdy se jím svezly na zastávku Pilný Mlýn –

Litultovice a odtud se vydaly pěšky lesem zpět do Dolních Životic. Po cestě si
udělaly zastávku na Čertově lávce, kde si opekly špekáčky. 12.4. se vypravily na
zajímavou hasičskou exkurzi na HZS v Opavě – zúčastnilo se jí 13 dětí, které
byly moc nadšené z nevšedního zážitku ☺

PRO KRÁSNÝ DEN
JEDNOHO DNE, AŽ SPATŘÍME BYTOSTI SVĚTLA,
KTERÉ VEDOU NAŠE KROKY A DĚLAJÍ BOŽÍ PRÁCI
V NAŠEM ŽIVOTĚ, BUDEME SE DIVIT, JAK JSME KDY MOHLI
JEJICH PŘÍTOMNOST PŘEHLÉDNOUT.
CESTA, KTERÁ NÁS VEDE DOMŮ, JE BOUŘLIVÁ,
ALE NAŠI ANDĚLÉ JSOU LASKAVÍ A NECHAJÍ
NÁS JÍT TAK POMALU, JAK POTŘEBUJEME,
ABYCHOM SVOU CESTU DOKONČILI.
LÁSKA SI NÁS NAJDE VŠECHNY, AŤ TAK ČI ONAK.
LÁSKA NÁM DÁVÁ VÍRU A NADĚJI.
LÁSKA ZAHALÍ NAŠI SLABOST DO SVÝCH KŘÍDEL
A ODNESE NÁS AŽ DOMŮ.

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci dubnu oslavili své jubileum
 Tengler Jiří, Dolní Životice

75 let

V měsíci květnu slaví své jubileum
 Pavelková Karla, Hertice
 Tomášková Marie, Dolní Životice
 Varyšová Zdenka, Dolní Životice
 Kristián Rudolf, Dolní Životice
 Vlček Vojtěch, Dolní Životice

60 let
60 let
60 let
60 let
75 let

V měsíci červnu oslaví své jubileum
 Hruška Vladislav, Dolní Životice
 Čechová Františka, Dolní Životice

60 let
90 let

V měsíci červenci oslaví své jubileum
 Šenková Miroslava, Dolní Životice
 Novák Zdeněk, Dolní Životice
 Šnajdrová Amálie, Hertice

70 let
70 let
85 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení sudoku z čísla 1/2014

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

V AREÁLU ZAPOČALA STAVBA
STAVBA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ
ZAŘÍZENÍ

Fotogalerie – naše škola

