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Fotogalerie – hasiči
ženy a dorost, mládež, muži nad 35let

INFO – OBECNÍ ÚŘAD
Vážení spoluobčané,
první srpen tohoto roku byl pro čtyři zástupce naší obce – paní ředitelku
školy Mgr. Lenku Smetanovou, paní knihovnici Moniku Šnajdrovou, člena rady
obce pana Davida Švána a mě osobně slavnostním dnem. Na pozvání hodnotící
komise a Obce Třanovice jsme byli očekávanými hosty na slavnostním
vyhodnocení krajského kola soutěže Vesnice roku 2014. Jak jste již mohli
zaznamenat na našich webových stránkách a hlášeních obecním rozhlasem, naše
obec v konkurenci 17 přihlášených obcí obsadila nádherné 2. místo, které je
oceněno finančním darem hejtmana Moravskoslezského kraje ve výši 150 tis Kč.
Jistě se mnou budete souhlasit, že se jedná o ocenění nás všech, naší společné
práce, činnosti pro nás všechny nad rámec běžných povinností. Zejména se však,
dle mého názoru, jedná o povzbuzení a pohlazení po duši pro všechny obětavé
občany, kteří ze svého volného času obětují mnoho hodin na přípravu společných
akcí, zapojují do práce rodiny, své známé a jdou s kůží na trh při realizaci mnoha
akcí konaných v naší obci po celý kalendářní rok.
Pro nás čtyři bylo odpoledne a
večer strávený v Třanovicích
nezapomenutelným
zážitkem,
inspirací,
poučením
a
povzbuzením. Zároveň však
důkazem, že jsme dokázali
konkurovat ostatním a měli jsme
být právem nač hrdí. Členové
hodnotící komise nám sdělovali
mnoho
krásných
zážitků
uložených ve své paměti
z návštěvy u nás. Chci všem
ochotným občanům, kteří se na
prezentaci naší obce při návštěvě
hodnotící komise 16. června
podíleli, ze srdce poděkovat.
Oceňuji společné zapálení pro
úspěch obce a odhodlání ukázat,
že svůj domov – Dolní Životice
máme rádi.
Jaroslav Vaněk

Biologické odpady
Obec v červnu tohoto roku uzavřela smlouvu na odvoz biologického
rozložitelného odpadu (BRO) do RABIO s.r.o. v Opavě (bývalá Rašelina). Pro
náš stávající systém se zásadně mění některé věci. RABIO s.r.o. přebírá BRO od
nás v rámci svého projektu financovaného z fondu EU bezplatně, nemusíme platit
jako při uložení na skládku. Nebere však veškerý BRO. V odpadu nesmí být
větve. Můžeme tam dovést trávu, listí, odpad ze zahrady, spadaná jablka a další
ovoce. Pokud je tam při výsypu dřevní hmota o síle větší než 5 mm ( např. keře a
větve stromů) Odpad je naložen a musí být odvezen na skládku jako v minulých
létech a zaplacen. Cena odpadu na skládce je 600,-Kč + DPH za tunu, a další
doprava kontejneru z Opavy do Skrochovic. Uzavřením smlouvy s RABIO s.r.o.
na dobu 3 let dojde ke snížení nákladů na odpady, případně po nabytí účinnosti
v letošním roce schválené změny zákona o odpadech nemusí být nárůst na místní
poplatek tak veliký. Větve ze stromu mohou občané v Dolních Životicích ukládat
na dvoře bývalého JZD, odtud obec zajistí odvoz na štěpkování. V Herticích
mohou občané větve zavést panu Oldřichu Knopp Kostkovi po předchozí
domluvě. Své peníze za odpad máme tak znovu ve svých rukách. Zjistí-li řidič při
nakládce kontejneru naložené větve, jede automaticky na skládku a platíme
zmíněnou cenu. Zjistí-li větve v Opavě, platíme naložení a odvoz na skládku
včetně zmíněné ceny. Chceme-li šetřit, musíme být ukáznění a dávat do
kontejneru na BRO jen to co tam může být, aniž by u kontejneru stál opět námi
placený dráb. Schválená změna zákona o odpadech zřejmě přinese i některé
změny ve stávajícím systému sběru a svozu odpadu v naší obci. Jaké budou a
jak budou probíhat rozhodne až nové zastupitelstvo.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Oznámení občanům
Na obecním úřadě je již několik měsíců umístěna poštovní schrána
obecního úřadu. Zde mohou občané zanechat připomínky a náměty pro obecní
úřad i zastupitelstvo. Prosím o připomínky podepsané, aby bylo možno
s pisatelem konzultovat případné doplnění.
Obec zahajuje spolupráci s Vysokou školu báňskou – fakultou stavební na
možné vypsání diplomových prací pro studenty na téma „Využití opuštěných
objektu v obci“ Případní zájemci z řad studentů Dolních Životic a okolí se
mohou blíže informovat u starosty obce.

Malé ohlédnutí za práci zastupitelů
Opět nám končí jedno volební období. Dovolte mi malé ohlédnutí za
činnosti zastupitelstva obce od listopadu 2010 k dnešním dnům. Většina členů
zastupitelstva pracovala i v předešlém období, takže v řadě směrů byla dodržena
kontinuita úkolů a jejich řešení. Převzali jsme obec zadluženou po stavbě
splaškové kanalizace a se závazkem provést do dvou let rekonstrukci asfaltových
povrchů po stavbě kanalizace. Při této příležitosti se podařilo dohodnout se
správou silnic výměnu obrub na celé ulici Hlavní a Na Hůrce, opravu průtahu
obcí v celé šířce vozovky včetně oprav silničních vpustí a šachtic a provedení
části úplně nových chodníků. Na financování se nám podařilo s Českou
spořitelnou a.s. dohodnout nový úvěr 16 mil Kč, kterým jsme splatili starý a
dofinancovali opravy chodníků. Nový úvěr se nakonec ukázal výhodnější, neboť
má nižší úrokovou sazbu. K dnešnímu dni nás čeká splatit ještě 13,3 mil Kč.
Dalším dlouhodobým úkolem, který zastupitelstvo řešilo a řeší je územní plán, o
kterém jsem se zmiňoval v minulém zpravodaji. Podařilo se vlastními silami
vypracovat žádost o dotaci 718 tis. Kč ze SZIF na výměnu a zateplení stropu
v tělocvičně a v letošním roce 600 tis. Kč na výměnu podlahy a palubovky v
celkové hodnotě 1,6 mil Kč. Tím se podařilo dokončit opravu vlastní tělocvičny a
čeká nás do budoucna na tomto místě „jen“ stavba šaten, přísálí, zateplení fasády
a fasáda. Do obecního areálu u zámku byly dovedeny všechny sítě pro stavby,
které doplní komplexní vybavení sportovního a společenského areálu. Tato akce
včetně letošní stavby šaten je financována z vlastních obecních prostředků a za
loňský i letošní rok dosáhne částky cca 4 mil Kč.
Rozhodnutím zastupitelů podpořit stavbu domovních ČOV v částech
obce, kde není splašková kanalizace, jsme částkou 300 tis. Kč pomohli řešit
problém s odpadními vodami 10 rodinným domkům, tj. 10,5% z celkového počtu
všech možných nemovitostí.
Po výběrovém řízení jsme přijali do školy na místo ředitelky školy Mgr.
Lenku Smetanovou. Zároveň jsme každoročně schválili výjimku z počtu žáků ve
třídě a finančně podpořili výuku ve čtyřech třídách a pěti ročnících. Podpořili
jsme také postupnou rekonstrukci mateřské školy.
Posuzovali jsme studie vlivu na životní prostředí umístění výrobních
staveb u firmy Taurus metal spol. s r.o. a OPaLL AGRI spol. s r. o. na našem
katastru.
Připravili jsme projektovou dokumentaci na opravu velkého mostu přes
Hvozdnici na ulici Nádražní. Opravili jsme drobnými opravami části místních
komunikací.
S pomocí mnoha občanů jsme částečně obnovili alej na ulici Kostelíková.
Pracovali jsme aktivně v Mikroregionu Hvozdnice. Projednali jsme mnoho smluv
o věcných břemenech a schválili řadu dalších drobných projektů a akcí
dotýkajících se každodenního života občanů v naší obci.

Podařilo se nám pozitivně zviditelnit naši krásnou obec prezentaci a
účasti v soutěži Vesnice roku, zveřejňováním činnosti na webových stránkách a
vydáváním zpravodaje. Prezentovali jsme pracovitost většiny našich občanů a
jejich zapojení do společenského a pracovního života obce.
Zastupitelé obce se za své čtyřleté období sešli 25 krát (naposledy v září
tohoto roku). Většina odpracovala mnoho hodin pro společnou věc v radě obce,
komisích, výborech i na dalších akcích. Víme, že se nám nepodařilo naplnit
volební programy do posledního puntíku. S radostí však musím sdělit, že přestože
jsme byli v zastupitelstvu zastoupeni ze čtyř volebních stran, v naprosté většině
jednání panovala vůle najít společné řešení výhodné pro celou obec, pro většinu
občanů.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych na tomto místě poděkoval všem
členům zastupitelstva, rady, výborů a komisí za vykonanou práci pro Obec Dolní
této krásné obce. Poděkoval jim a jejich rodinám za
Životice a občany
zodpovědný přístup při rozhodování a řešení současných problémů obce a zvláště
za uvážené a mnohdy i odvážné rozhodování o budoucnosti obce v dlouhodobých
plánech rozvoje.
Děkuji také Vám všem, kteří jste práci zastupitelů obce sledovali, svými
připomínkami jste aktivně do jednání zasahovali a iniciativními podněty se
podíleli na řešení mnohých problémů. Děkuji za pomoc Vám všem, kteří jste byli
oporou a inspirací v náročné práci i mně osobně.
Přeji nám všem, této obci a dalším generacím, aby z Vaší vůle byli
zvoleni do nového zastupitelstva další zodpovědní a uvážliví občané obce, kteří
by na prvním místě měli na paměti vždy obecné blaho celé obce a jejich občanů.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Mýtus a pravda
„Obec hasičům v areálu postavila záchody a sprchy a my to budeme
platit!!“ Hlásí JPP po Dolních Životicích. Nebudu „Jednu paní povídalku“
přesvědčovat o nesmyslu jejího tvrzení, ale pokusím se Vám uvést fakta. Je jen na
Vás co si o tom budete myslet.
Areál u zámku není a nikdy nebyl v majetku hasičů Dolních Životic. Na
rozdíl od sokolovny v majetku Sokolů. Od roku 1973 o uvedenou plochu, se
svolením státu jako výhradního vlastníka, pečovali hasiči naší obce „S péči
řádného hospodáře“. Takto je to napsáno v oficiálních dokumentech. Umím to
doložit. Se svolením tehdejšího národního výboru v tomto prostoru ruce hasičů a
dalších nadšenců vybudovaly s finanční pomoci národního výboru a od roku 1991
Obce Dolní Životice vybavení a příslušenství, které bezplatně sloužilo takřka
každému, kdo do areálu přišel. Od určité doby, když se bezplatné užívání měnilo
v postupné ničení, hasiči stanovili určitý režim, evidenci pronájmu a za půjčení

toho o co bezplatně pečovali, vybírali drobný poplatek na pokrytí nákladů na
materiál. Obec od roku 1997 usilovala o převzetí areálu do svého vlastnictví.
Mnoho let při žádostech o bezúplatný převod bezúspěšně. Když stát potřeboval
peníze, mohli jsme areál odkoupit. V roce 2009 obec uhradila takřka 700 tisíc Kč
a areál koupila. Vypracovala projekt k vytvoření „Zázemí pro společenský a
sportovní areál obce“, který by dále mohl sloužit všem občanům. Po kolaudaci
klubovny došlo k dohodě obce a Hasičů Dolních Životic o jejím pronájmu.
Klubovnu postavili hasiči z materiálu částečně hrazeného obci. Od této doby platí
hasiči obci dohodnutý nájem, elektřinu platí obec a hasiči společně. Ruce hasičů a
dalších nadšenců nadále bezplatně pracují v areálu na zajištění jeho celoročního
provozu. Jen sečení trávy zajišťují pracovníci obce. Variantu, že obec svými
pracovníky bude zajišťovat veškerou údržbu a provoz a bude areál pronajímat,
zastupitelstvo neodsouhlasilo. Obec se rozhodnutím zastupitelů rozhodla, že
v areálu postaví v letošním roce záchody a sprchy, čímž přispěje ke zvýšení
kulturnosti areálu pro všechny návštěvníky. Určitě si jsme vědomi, že tam nebude
veřejná koupelna a sprchy budou využívat „jen“ Ti, kteří tam budou sportovat. Po
kolaudaci budovy a spuštění provozu bude mezi hasiči a obci dohodnuto jakým
způsobem a kdo bude co hradit. Jedná se o měřené energie (voda, elektřina, plyn)
takže nevidím problém komukoli prokázat co, jak a kým je placeno. Co se týče
nákladu na úklid nových prostor, bude řešeno s provozovatelem budovy.
Argument, že tam hasiči nikoho nepustí, proč je budova tak velká, proč sprchy,
když to má každý kousek domů atd.? Odpověď je jednoduchá. Bude-li
zastupitelstvo nadále souhlasit, že správcem areálu budou hasiči a nikoli obec,
budou hasiči zodpovídat a určovat dobu provozu, aby jej svými silami mohli
zabezpečit. Tělocvičnu provozuje obec a ti co tam chodí tvrdí, že by platili i větší
nájem, kdyby tam byly alespoň sprchy. Proto byly v areálu pro sportovce
postaveny k záchodům i sprchy. Záchody byly dimenzovány pro kapacitu areálu
do 200 návštěvníků. Podle platných norem počet mužských a ženských záchodů
tomu odpovídá. U všech veřejných prostor je už dlouho povinnost mít WC pro
vozíčkáře. U prostor, kde je prodej potravin a nápojů, musí mít obsluha oddělené
vlastní WC a šatnu. Šatny a sprchy jsou dimenzovány pro 10 sportovců každého
pohlaví. Chodba, malá kotelna a úklidová komora je jen doplněním kompletnosti
budovy. Budova je postavena tak, aby sloužila současným a mnoha budoucím
uživatelům. V žádném případě však nebyla postavena hasičům.
Určitě Vás napadá řada dalších otázek a argumentů. O všem se dá
rozumně diskutovat a lze najít různá řešení. Nedá se však odpovídat na zášť,
zlobu, závist a pomluvu. Aby byli uspokojeni všichni, napadá mě snad jedno
řešení. Pojďme všichni k hasičům, můžeme se při práci v areálu střídat a možná
budeme i spokojeni jak jej společně využíváme.
J.Vaněk

PŘIHLASTE SE NA UNIVERZITU
UNIVERZITU 3.VĚKU
Vy všichni, jimž je 55+ a jste z Moravskoslezského kraje, i letos
můžete už od září navštěvovat některý z programů Univerzity třetího věku
(U3V), který pro vás připravilo Centrum dalšího vzdělávání Pedagogické
fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci s příslušnými
katedrami fakulty. Své přihlášky můžete podat do konce června.
„Senioři se mohou přihlásit na jeden ze čtyř dvousemestrových
vzdělávacích programů (hlásí se i na víc současně): na přednáškový cyklus
Sladká Francie známá i neznámá a Český jazyk a literatura v minulosti a dnes,
na kurzy z anglického nebo německého jazyka pro chronické začátečníky či pro
pokročilejší konverzaci v anglickém jazyce.“ řekl ředitel Centra dalšího
vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity Tomáš Bouda. „Na oblasti
kultury a jazyky jsme se zaměřili záměrně, protože senioři se o ně v předchozím
běhu U3V zajímali,“ uvedl dále Bouda.
„Opět navazujeme na úspěšná témata loňských přednášek, rozvíjíme je,
doplňujeme a reagujeme na zájem seniorů o angličtinu a němčinu. Nový program
jsme připravili tak, aby vyhovoval jak těm, kteří s angličtinou a němčinou už
několikrát začínali a nepodařilo se jim postoupit na vyšší úroveň, tak těm, kteří
chtějí zvýšit své jazykové i komunikační kompetence bez ohledu na předchozí
jazykové vzdělání, dodal Bouda.
Pro vás, muže a ženy v „nejlepších letech“, je připravena mimo anglické a
německé konverzace také gramatika i lexika. Lektoři aktuálně přizpůsobí obsah
jednotlivých hodin potřebám a požadavkům zúčastněných, „Lektoři jim ušijí
angličtinu a němčinu přímo na míru. To bylo právě to, co v předcházejících
ročnících Univerzity třetího věku účastníci nejvíce oceňovali vedle možnosti
setkávat se pravidelně se svými vrstevníky na půdě univerzity v Ostravě,“ řekl
dále Bouda.
„Přihlásit na některý ze čtyř nových programů, ale i na více z nich
současně, se zájemci mohou do konce června formou, která jim nejvíc vyhovuje.
Mohou zavolat na telefon: 597 092 698 Centra dalšího vzdělávání Pedagogické
fakulty nebo prostřednictvím e-mailu: marie.marek@osu.cz, či písemně na
adresu: CDV PdF OU, F. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, nebo
elektronicky na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=9355,“ dodal
Bouda.

Loňského běhu se zúčastnilo na 80 frekventantů nejen z Ostravy a
blízkého okolí, ale i okresů Frýdek – Místek, Nový Jičín a Karviná. Osvědčení o
úspěšném absolvování Univerzity třetího věku seniorům předal na malé slavnosti
děkan Pedagogické fakulty OU docent Tomáš Jarmara osobně.
Prolinky na:
Podrobnosti k Univerzitě třetího věku
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=9355
Elektronickou přihlášku
https://portal.osu.cz/wps/portal/!ut/p/b1/04_SjzQ0NTU1MrUwNTHXj9CPykssy0
xPLMnMz0vMAfGjzOKdLR2DXDy9TA0tzDxMDTx9jQM9g8xDjdzdjPRzoxw
VATqnYEo!/
Hana Jenčová

NAŠE ŠKOLA
Vážení rodiče, milé děti, přátelé školy,
knihu prázdnin a letních dovolených jsme zcela jistě pro tento kalendářní
rok uzavřeli. V paměti nám zůstanou nezapomenutelné vzpomínky, fotografie a
skryté příběhy. Pomalu a jistě se nám otevřela kniha nového školního roku
2014/2015. Pro mnohé z nás se celkem nic nezmění, protože pojedeme již
v zajetých nebo známých kolejích. Velká změna však čeká naše prvňáčky, pro
které se otevírá velká kapitola nového poznání, vědění a orientace pro jejich
budoucnost. Pevně věřím, že jejich daleká cesta bude vítězná v podobě skvělých
učitelů, předaných vědomostí, ale i nových kamarádství.
Během letních prázdnin se v našich školách pilně pracovalo. Za podpory
pana starosty a zastupitelů obce byla provedena firmou pana Hrušky v budově
mateřské školy celková rekonstrukce ústředního topení i kotelny. Pokračovalo se
výmalbou interiérů a třešinkou na dortu jsou určitě nádherné parapety, na kterých
si dalo velmi záležet stolařství Tuma. V základní škole proběhly nejrůznější
opravy i výmalba některých místností. Doufám, že tyto opravy i úpravy přispějí
k tomu, aby se dětem ve školce i škole líbilo.
Nejen žáci naší školy se mohou těšit na novou podlahu a obložení
v tělocvičně, kterou zcela rekonstruuje zřizovatel školy. Bude radost v tomto
velmi pěkném a útulném prostoru vyučovat hodiny tělesné výchovy.

Velice děkuji za podporu panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a
zastupitelům obce, srdečné díky patří zaměstnancům obce, kteří velkou mírou
přiložili ruku k dílu. Děkuji správním zaměstnancům obou škol, kteří se postarali
o to, aby naše děti přišly do čistého prostředí.
Šťastné vykročení do nového školního roku a v něm mnoho úspěchů Vám
přejí všichni zaměstnanci školy.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Dolní Životice
Mgr. Lenka Smetanová, řed. školy

JAKÉ SLUŽBY NABÍZÍ OBECNÍ
OBECNÍ KNIHOVNA?
Knihovna 21. století není jen půjčovnou knih, ale poskytuje veřejné
kulturní služby - plní funkci komunitního centra obce, je místem propagace
regionální kultury a vzájemného setkávání. Nabízí lidem prostor k jejich
sebevzdělávání i k relaxaci. Žádná knihovna však není schopna bez spolupráce s
jinými knihovnami plně uspokojovat potřeby uživatelů. Proto jsou malé obecní
knihovny propojeny s většími regionálními knihovnami, aby poskytovaly služby
na odpovídající odborné úrovni a v dostatečném rozsahu.
V naší oblasti je výkonem regionální funkce pověřena Místní knihovna
Pavla Křížkovského se sídlem v Holasovicích.
Proč navštěvovat obecní knihovnu?
V několika posledních letech prošla většina obecních knihoven našeho
regionu velkými změnami - knihovny byly přestěhovány do nových prostor, které
lépe vyhovují jejich velikosti a potřebám, nebo byly stávající prostory
zrekonstruovány. Stejně tak prošly změnami i knižní fondy - nečtené, zastaralé a
poškozené dokumenty byly vyřazeny, ostatní knihy byly znovu osignaturovány a
přebaleny. Výsledkem tohoto snažení jsou kultivované a přívětivé prostory a
odpovídající úroveň služeb.
Prvním bonusem pro čtenáře obecní knihovny je nízký registrační
poplatek, jehož výše působí téměř komicky, když si uvědomíme, že cena pouhé
záložky do knihy je dnes 40,- Kč (o ceně knih raději nemluvě).
Obecní knihovny ve spolupráci s pověřenou knihovnou nabízí následující služby:
1. Pravidelný přísun nové literatury je zajištěn minimálně 3x ročně, knihovna
vždy v dubnu, červenci a listopadu obdrží výměnný soubor, který obsahuje
novinky napříč všemi žánry. Počet svazků v souboru je závislý na velikosti

obsluhované populace v každé knihovně. Další přísun nové literatury zajišťují
knihovnice individuálně podle potřeb svých čtenářů formou mimocirkulačních
souborů. Knihy jsou centrálně nakupovány s množstevními slevami každý týden a
odborně zpracovávány v pověřené knihovně.
2. Doporučená četba pro žáky a studenty je průběžně doplňována podle
požadavků základních a středních škol. V případě potřeby požádejte svou
knihovnici o zajištění titulu, který knihovna nevlastní - kniha Vám bude
zapůjčena z fondu MK Pavla Křížkovského, nebo bude zakoupena.
3.Odborná literatura se postupně stává stále vyhledávanější částí knižního
fondu. Základním kriteriem při nákupu je poptávka ze strany čtenářů. V současné
době je největší zájem o knihy, zabývající se zdravým životním stylem,
výchovou a vývojovými poruchami dětí, alternativními způsoby léčby,
ezoterikou, vojenstvím, psychologií, znovu se stávají žádanými i nejrůznější
kuchařky.
4. MVS (meziknihovní výpůjční služba) je způsob, jak si opatřit knihu, která
není ve Vaší knihovně, je však ve fondu MK Holasovice. O tuto službu žádejte
knihovnici ve své knihovně.
5. On-line katalog knih a web knihovny - katalog je vlastně seznam všech knih,
které se v knihovně nachází. Dříve byl takový seznam na papírových kartičkách
(co kartička, to záznam o knížce) uložený v papírových krabicích (knihovny bez
počítače je stále používají ). Dnes máme ve všech knihovnách tzv. on-line
katalogy, což jsou obdobné seznamy, ale uložené v paměti počítače (v databázi), a
Vy si v nich také pomocí počítače můžete vyhledávat.
Vyhledávat lze podle autora, názvu knihy nebo klíčového slova (třeba když
potřebuji knihu o psech).
Web knihovny má informativní charakter - obsahuje nejdůležitější údaje o
knihovně.
Postup při vyhledávání webové stránky:
zadejte adresu www.knihovnaholasovice.info→vlevo záložka Obsluhované
knihovny→vyberte knihovnu a kliknutím otevřete webovou stránku.
V odstavci webový katalog kliknutím na slovo ano otevřete on-line katalog knih.
6. Kulturní a vzdělávací akce pro širokou veřejnost. Prioritou je pro knihovny
práce s dětským čtenářem - prostřednictvím knihovnických lekcí, různých
vědomostních a dovednostních soutěží si děti rozšiřují své obzory a doplňují
znalosti ze základní školy. Při práci s dospělými uživateli knihovnice reaguje na
potřeby jednotlivých komunit ve svém okolí.

Zajímá Vás, jak pracovala knihovna v loňském roce? Přečtěte si následující
tabulku:

Knihovna
Dolní
Životice

stav
knižního
fondu k
1.1.2014
3 500

uživatelé z toho návštěvníci výpůjčky
do 15
celkem
let
celkem
celkem
117

51

1 697

4 118

Za MK Pavla Křížkovského: Helena Dehnerová

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
13. ROČNÍK NOHEJBALOVÉHO TURNAJE ŽIVOTICKÝCH A
HERTICKÝCH OBČANŮ
V sobotu 21. 6. 2014 v areálu lesíka v Dolních Životicích uspořádali
místní Sokoli v pořadí už 13. ročník v nohejbalu životických a hertických občanů.
Turnaje se letos zúčastnila pouze 4 mužstva, začátek byl ráno v 9:00 hod. Celý
turnaj se uskutečnil za krásného počasí v příjemné atmosféře a s krásnými
nohejbalovými výměnami. Pořadatelé děkují za výborný výkon řediteli turnaje
panu Petrovi Klimkovi.
Výsledky:
1. - D. Čech, M. Korbel, M. Lukáš
2. – J. Doležel, M. Hanák
3. – A. Rubý, T. Němec, Č. Volkmer
4. - V. Krbálek, J. Hopp, V. Procházka
Vítězové převzali putovní pohár a věcné ceny. Pořadatelé děkují
divákům, že se přišli podívat a podpořit akci i přesto, že současně probíhaly
zvěřinové hody Mysliveckého sdružení Kapalice. Sokolové děkují hasičům za
příkladnou spolupráci při organizování náročného turnaje a manželům
Pasičovým za sponzorský dar.
Nohejbalový oddíl místního Sokolu zve všechny, kteří mají o tento
krásný a klidný sport zájem, do areálu lesíka, každý pátek od 18:00 hod.

VEČERNÍ NOHEJBALOVÝ TURNAJ TROJIC (malý turnaj)
V pátek večer 25. 7. 2014 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 9. 8.).
Malého turnaje se v tomto roce zúčastnilo 10 mužstev. Přijeli hosté z Uhlířova,
Nového Dvora, Mladecka a Mikolajic. Letos se začínalo v 18:00 hod. a konec
turnaje byl v sobotu časně ráno okolo 01:30hod.
Co se letos pořadatelům nepodařilo úplně zvládnout byl samotný závěr
turnaje - při finálovém utkání došlo k verbální roztržce mezi fanoušky Uhlířova a
Nového Dvora, která negativně ovlivnila výsledek finálového utkání. Jako
pořadatelé se všem hráčům i fanouškům omlouváme a slibujeme, že příště se
nic podobného nestane. Chci poděkovat a gratulují družstvu holek, které skončilo
v konkurenci mužů na výborném 9. místě.
Výsledky:
1. – Uhlířov – M. Hanák, J. Tichý, J. Kepa
2. – Nový Dvůr - M. Huf, K. Sochor, M. Mička
3. – Mikolajice – M. Volkmer, M. Kuča, M. Tomeček
4. – Mladecko, 5. Dolní Životice (J. Korbel, D. Čech, M. Korbel),
6. Opall Agri, 7. Mikolajice 2, 8. Hopp, 9. Holki (P. Čechová, M. Šnajdrová, J.
Hoppová), 10. Dolní Životice 2.
Vítězové obdrželi věcné ceny a upomínkové poháry. Sokoli děkují
sponzorům akce panu Vlastimilovi Pasičovi a Gabriele Pasičové.
Děkujeme obsluze v baru, všem zúčastněným týmům a hlavně divákům,
kterých přišlo za pěkného počasí hodně.
Jan Šachteli

NAŠI SKAUTI
ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK
Je čtvrtek 8.5. 2014, slunce postupuje po obloze stále výš a výš. A my?
My nasedáme do aut a vyrážíme směr Domoradovice, kde se pořádá Závod Vlčat
a Světlušek. Po příjezdu se nám dostane vřelého uvítání pořadatelů a začínáme se
psychicky připravovat na nadcházející závod. Přicházejí další týmy a okolí Kuřína
se začíná plnit dětmi a jejich doprovody.

Zazní hvizd píšťalky a je tady úvodní nástup. Po nástupu startuje první
družinka, a co deset minut se na trať vydávají další a další závodníci. Během
závodu si zúčastnění vyzkoušeli své dovednosti v: manuální zručnosti, řešení
problémových situací, orientaci, vyhledávání informací, ve zdravovědě, znalosti
dopravních značek, logickém myšlení, ale také ve svých skautských znalostech.
Po dokončení závodu si všichni mohli vyzkoušet střelbu z luku,
překonávání lanových překážek a opéct si něco k snědku. Na závěrečném nástupu
jsme se dozvěděli konečné výsledky.
Soutěže se zúčastnilo celkem 20 družstev z Opavy a okolí. V kategorii
světlušek zvítězilo družstvo ze skautského střediska Zvon v Opavě a v kategorii
vlčat zvítězili Medúzáci z přístavu Poseidon, Opava. Oba naše týmy měly po pěti
závodnících – světlušky: GabkaLosertová, Eliška Rottrová, Andrea Poláková,
Kristýnka Košárková a Eliška Mičková - si vedly opravdudobře a umístily se na
krásném 5. místě se ztrátou pouhých deseti bodů na první družstvo. Ani vlčata:
Vojta Rádek, Dalibor Pavelek, Honza Bitner, Lukáš Doležel a Mikuláš Marvan –
se mezi ostatními týmy neztratili a „ukořistili“ si 7. místo.

SKAUTI Z DOLNÍCH ŽIVOTIC SE PODÍLELI NA ORGANIZACI
AKCE IVANČENA
Skauti z Dolních Životic spolu se skauty Opavského okresu letos
organizovali vzpomínkovou akci na Ivančeně. Setkání se zúčastnilo přibližně
1000 skautů z celé ČR. Z Dolních Životic se akce zúčastnilo přibližně 20 skautů a
občanů.
Na přípravách a organizaci letošní Ivančeny se podíleli: Vít Lebeda,
Karolína Šášková, Sandra Losertová, David Olšanský, Klára Losertová.
Ivančena je kamenná mohyla stojící v Beskydech pod vrcholem Lysé
hory.Založiliji v roce 1946 skauti z Ostravy na památku pěti skautů, kteří byli 24.
dubna 1945 popraveni za účast v protinacistickém odboji.
Mohyla je v současnosti symbolem vlastenectví, statečnosti a přátelství.
Zabírá přes 40 metrů čtverečních a téměř 200 metrů krychlových. Sahá do výšky
4 metrů. Do roku 1989 byla mohyla i symbolem odboje proti nesvobodě. V době
komunismu k ní pořádali pochody skautii trempové.
Poutě k mohyle trvají dodnes. V sobotu kolem 24.dubna sem míří skauti
z celé republiky a v neděli pak trempové. Mohyla se stále rozrůstá a je složena
z kamenů z různých koutů světa.

MACHINÁRIUM
Aneb záchrana cestovatelů časem
Píše se rok 2014, je 30. července, 23 hodin. Nacházíme se
poblíž Andělské hory na Anenském vrchu. Noc je klidná, není slyšet nic víc, než
klidné oddychování tábořících a cvrlikání cvrčků všude kolem tábora. Nadšená
hlídka první noci plní svou povinnost, ovšem netuší, co ji čeká…
Z ničeho nic se ozývá poblíž tábora rána a stoupá kouř. Klid v táboře
končí a nastává menší chaos, táborníci jsou vzbuzeni a vydávají se na místo rány.
Rychle jej najdou a zjišťují, že nejsou sami, vidí muže v šedém obleku, šálou
kolem krku a temnými brýlemi. Chová se zmateně, jmenuje se James a ptá se jaký
je rok, ale než mu stačíme odpovědět, ozývá se další rána….
… Běžíme tam, James běží s námi. Jakmile doběhneme k ohništi, vidíme
tentokrát ženu v rudých šatech, James mluví o nějaké Julii, nejspíše jeho žena.
Než se stačíme na cokoli zeptat, ozývá se rána další. Tentokrát je to dál. Hledáme
poblíž kostela, neboť odtud se zvuk šířil a nacházíme dalšího člověka v obleku, na
hlavě klobouk a brýle. James se tentokrát ujímá slova a s někým mluví. Je to
jejich přítel Henry a ptá se ho, co tu dělají,jak je to možné a kde je George?
… Jsme z toho zmatení, stejně jako tito lidé očividně „z jiné doby“.
Najednou čtvrtá rána, daleko silnější než ty předchozí a za kopcem se
rozléhá veliká záře, jako by hořel les nebo začalo svítat. Běžíme tam a společně
s trojicí křičíme Georgovo jméno. Jakmile tam dobíháme světlo zhaslo a u
podivného stroje stojí člověk ve vestě a leteckých brýlích. Je to George, kterého
jsme hledali. Naši čtyři neznámí se chvíli hádají a poté se obrací k nám. James
vstupuje do čela a popisuje celou situaci.
…V jejich novinách se píše rok 1856. Od poloviny19. století, kdy
Francouz HenriGiffard podnikl první let řiditelnou vzducholodí, serozmohly velké
závody mezi strojírenskými velmocemi o to, kdo překoná největší vzdálenost.
Ovšem vývoj šel zběsilým tempem kupředu. Začaly se objevovat otázky, zda by
nešlo cestovat také časem. Napříč historií i budoucností. První pokusy nalézt
odpovědi nedopadly dobře, mnoho lidí při nich zahynulo, nebo se ztratilo někde v
čase.
Avšak společnost pro níž pracují, vynaložila mnoho úsilí a peněz, aby
cestování časem umožnila. Nikomu se nepodařilo, aby se přenesl o více jak jedno
století. Zdá se, že tentokrát ano.
Technik George popisuje, že testovali stroj času, aby prozkoumali kus
nadcházejících dějin, ale nejspíše překročili velké časové rozmezí a důsledkem
tohoto skoku došlo k přehřátí a tragické havárii jejich stroje času.

James se tedy obrací na nás táborníky a říká, že nejsou z naší doby a
budou potřebovat naši pomoc. V následujících dnech se máme vydat na cestu a
nalézt vše potřebné k umožnění návratu cestovatelů.
V tom se však ozývá Henry, který doposud mlčel v pozadí. “A co
Moriarty, co když se tu dostal taky”
James vysvětluje táborníkům, že v jejich době existuje zlotřilý vědec, který
chce zneužít stroj času pro své zájmy. Již několikrát se pokusil stroj ukrást, nebo
zkopírovat jeho plány. A pokud se zde dostal on či jeho pomocníci, bude za
každou cenu chtít zabránit v jejich cestě zpět, aby se cestovatelé už nikdy nevrátili
a nestáli mu v cestě.
Každá skupinka dostává následně od technika George dílčí výkres stroje,
jež hledáme. Během následujících dnů jsme se dověděli od místního historika, že
cestovatelé časem se zde objevují a potulují již desetiletí a máme hledat pomoc
právě u nich. Začala tedy naše cesta. Překonávali jsme mnoho nástrah, jež vedli
k nalezení „dřívepříchozích“. Tito lidé věděli, kde hledat součástky stroje či
výkresy potřebné ke správnému sestavení. Potýkali se s Moriartym, který
táborníkům mnohokrát zkřížil cestu. Poté, co ukradli jeho trezor a nalezli uvnitř
součástku stroje, následovala pomsta. Polovina táborníků byla v noci unesena
jeho pomocníky a záviselo na starších, jak dlouho bude trvat jejich záchrana.
Když se táborníkům podařilo sesbírat všechny součástky a nalézt výkresy
k sestavení stroje, vydali se za inženýrem. Společně s ním nejdříve našli jeho staré
nářadí a následně byl motor stroje času opraven. Večer po táborovém ohni se
táborníci společně s Jamesem vydali k místu odletu, kde společně s Julii, Henrym
a Georgem za zvuku čtyř ran, oblaků kouře a zhasnutým světlem zmizeli někde
v čase.
Tento tábor přinesl jeho účastníkům nejen mnoho nových zážitků, na
které snad budou vzpomínat celý život, ale takové spoustu nových dovedností a
kamarádství. Děti si zde vyzkoušely orientaci jak s mapou, tak s GPS. Naučily se
práce se sekyrou, rozdělávat oheň s co nejmenším počtem sirek či správně držet
tužku při večerním kreslení.
Ti, kteří s námi byli poprvé, zažili atmosféru skautského tábora, a jeho
vyvrcholení slibovým táborákem, kdy jsme přijali do svých řad nové světlušky,
vlčata, skautky a skauty. Na tento tábor budeme všichni dlouho s úsměvem
vzpomínat a snad se příští rok na další cestě za novým dobrodružstvím uvidíme
v ještě hojnějším počtu.
Vedení střediska

6.ROČNÍK ZÁVODU MTB ŽIVOTSKÉ HORY
V sobotu 16.8.2014 ve sportovně kulturním areálu pod restaurací
Domister odstartoval 6. ročník závodu na horských kolech MTB Životské hory.
Za podpory domácích i příchozích fanoušků odstartovalo na velmi
náročnou kopcovitou trať 400 závodníků včetně našich nejmenších.
Vítězové závodu jsou Johanka Kolašínová v kategorii Ženy a Dominik
Buksa v kategorii Muži. Více o závodu najdete na stránkách www.ironteam.cz V
dětských kategoriích se stal celkovým vítězem Tomáš Vítek z Mikolajic.
Nejrychlejším životským občanem a putovní pohár vybojovali na 50 km
trati František Macola a na 30 km trati Lukáš Hoza. Z dětí byli nejúspěšnější
Lucie Vaňková - 1. místo kategorie D12, Robin Hrdý – 2.místo kategorie D6,
Nikola Grabiášová – 3. místo kategorie D6, Pavlína Štěchová – 3. místo kategorie
D12, Aleš Včelka – 3. místo kategorie D8, Lukáš Včelka – 3. místo kategorie
D10.

Závod se mohl uskutečnit za veliké podpory Obce Dolní Životice,
restaurace Domister za poskytnutí občerstvení pro závodníky, zázemí a personálu
pro uspořádání této akce, Otické pekárny Knappe za materiálně technickou
podporu, místních hasičů, kteří nám poskytli materiál pro vybudování areálu a
mytí kol, předjezdců Péťi Schwablíka a Ondry Grydila za zajištění průchodnosti
trati. Děkujeme sportovcům za poskytnutí šaten a sprch pro závodníky, firmě
Musila za umožnění parkování a svozu materiálu pro areál a všem dobrovolníkům
na trati, kteří zabezpečovali trať.
Zvláštní poděkování patří pořadatelům kolem dětských závodů, kteří
zajistili hladký průběh závodů i následujících dětských soutěží a tím přispěli k

úžasné atmosféře celého dne. Všem rodičům dětí, kteří se také zapojili při
zajištění bezpečnosti dětí na trati.
Dále děkujeme za podporu místním partnerům závodu – společnosti
Witzenmann, bez které by závod nebylo možné uskutečnit. Firmě Anavo group
s.r.o. za technickou pomoc a Řeznictví Na Hůrce za poskytnutí cen.
Ještě jednou díky panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi, Monice Mičkové,
Marušce Košárkové, Ivě Švanové, Jirkovi Mičkovi, Alešovi Košárkovi, Alešovi
Švanovi, Janě Šustrové, Olině Konečné, Láďovi Šustrovi, Martinovi Šustrovi,
Tomášovi Dardovi s celou rodinou, Radimovi Losertovi, Sandře a Markétě
Losertovým, Terezce Slívkové, Katce Vaňkové, Honzovi Mikoškovi, Romanovi
Tichému, Tomášovi Němcovi, Františkovi Macolovi s rodinou , Jirkovi
Novákovi, Janě Novákové, Heleně Volné, Janě Bereiterové, panu Kavanovi, panu
Kristiánovi, panu Schindlerovi, Radimovi Kristiánovi, Jendovi Tenglerovi,
Jirkovi Tenglerovi, panu Košárkovi za svoz laviček z areálu a zbytku celého
našeho realizačního týmu, který se podílí na organizaci tohoto závodu.
Za pořadatele Lucka Librová a Vlasťa Liber

NABÍDKA REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ ZDARMA!
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s.
realizuje od 15.4.2013 do 14.2.2015 projekt s názvem Na trhu práce máme své
místo!. Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií a státním rozpočtem
ČR.
Cílem projektu je, prostřednictvím poradenských, motivačních a
vzdělávacích
aktivit
podpořit
osoby
se
zdravotním
postižením
z Moravskoslezského kraje v získání vhodného zaměstnání a zvýšit uplatnění
těchto osob na trhu práce. Cílovou skupinou projektu jsou osoby s tělesným,
duševním, smyslovým, lehkým mentálním nebo kombinovaným postižením, které
jsou nezaměstnané déle než 6 měsíců. Jedná se o osoby, které mají přiznány
invalidní důchod v I., II. nebo III. stupni či mají přiznaný statut osoby se
zdravotním znevýhodněním. Projektové aktivity nejsou určeny osobám s úplnou
ztrátou zraku anebo sluchu.
Projekt nabízí účastníkům poradenský program. Součástí projektu jsou
rovněž aktivity psychologické poradenství, pracovní a bilanční diagnostika,
rekvalifikační kurzy, podpora uplatnění na trhu práce, podpůrné skupiny,
poradenství zaměstnavatelům a motivační aktivity.
Potencionální zájemci o vstup do projektu mají stále možnost využít všech
uvedených aktivit, které projekt „Na trhu práce máme své místo!“ nabízí. Veškeré
aktivity projektu jsou pro účastníky zdarma. Bližší informace o možnostech
účasti na projektu jsou k dispozici na webových stránkách organizace (www.czpmsk.cz), či pracovišti Centra pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s. v Opavě.
Za realizační tým projektu
Mgr. Eva Náhlíková
Liptovská 21, Opava 747 06
Telefon: 553 734 109
E-mail: czp.nahlikova@czp-msk.cz

CO NOVÉHU U HASIČŮ
OKRSKOVÁ SOUTĚŽ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
10.5.2014 se za krásného jarního počasí konala na Litultovském hřišti
soutěž dolnoživotského okrsku v požárním sportu. Soutěž probíhala dvoukolově v
disciplíně požárního útoku.
Za našeho SDH nastoupily do soutěže 3 družstva. Ženy do 30ti let si
odvezly 1.místo ve své kategorii. Muži nad 35 let, kteří svým fantastickým
výkonem ohromili všechny soutěžící a diváky, si zaslouženě vybojovali taktéž 1.
místo. Tento tým měl ještě lepší čas než jejich mladší kolegové, což dokazuje, že
ještě nepatří do starého železa a měli by se účastnit více soutěží. Muži do 35- ti let
skončili ve velké konkurenci na 5. místě.

SOUTĚŽ ŽÁKŮ V POŽÁRNÍM ÚTOKU
Letošní rok byl plný překvapení i pro nováčky v žákovské lize v požárním
útoku. Děti jezdí na soutěže do okolních vesnic a měří svoje síly s ostatními
družstvy v kategorii mladší a starší žáci. Celkem se zúčastnily 5ti soutěží v jarní
části a nejlepší umístění si odvezly z Hlavnice, kde skončily na třetím místě. Děti
trénují teprve rok své dovednosti, znalosti a každým tréninkem piluji sami sebe,
aby byly nejlepší a předvedly ostatním, že na to mají.
Zkušenosti jim předávají p. Jarek Pavelek a p.Vašek Novák. Přejme jim,
ať se jim v podzimní části žákovské ligy daří a ať si užijí i nějaké to vítězství. :D

OPAVSKÁ LIGA V POŽÁRNÍM SPORTU
19.7. 2014 proběhlo v Dolních Životicích 5.kolo opavské ligy. Jako
každým rokem za velmi horkého počasí, studené vody, dobrého jídla a pití.
Celkem se zúčastnilo 28 družstev ve třech kategoriích – dorost, muži a ženy.
Nejlépe se dařilo děvčatům z dorosteneckého týmu, kteří svou kategorii vyhrály.
Ženám se letos nedařilo a skončily na pátém místě. Celkově si v opavské lize
dorostenky drží první pozici a ženy pozici pátou. Děkuji všem, kteří se podíleli na
organizaci a přípravě této soutěže.

PREVENTIVNĚ VÝCHOVNÁ ČINNOST V OBLASTI POŽÁRNÍ
OCHRANY A OCHRANĚ OBYVATELSTVA „ HASÍK “
Sbor dobrovolných hasičů Dolní Životice má jako jeden z mála sborů
vyškolené instruktory v PO a ochraně obyvatelstva „ HASÍK “ a zároveň je
držitelem prvenství v počtu instruktorů na jedno SDH. Tito instruktoři (Lenka

Franková, Tereza Martínková, Martina Kociánová, Václav Polák a Bc. Lucie
Čermínová) vyučují na základních školách ve 2. a 6. třídách. Celkem navštěvují
deset škol – Dolní Životice, Litultovice, Mladecko, Slavkov, Štáblovice,
Větřkovice, Velké Heraltice, Brumovice, Stěbořice , Opava – Boženy Němcové.
Za SDH Dolní Životice
Bc. Lucie Čermínová

23.8. 2014 PROBĚHLO V AREÁLU HASIČŮ „ADRENALINOVÉ
SPORTOVNÍ ODPOLEDNE“
Zúčastnilo se jej zhruba 120 lidí
různého věku. Připraveny byly
soutěže a hry pro děti i dospělé, které
byly rozděleny do tří částí –dráha o
čtyřech disciplínách pro děti, 4
soutěže pro dospělá družstva a
nakonec společné hry pro všechny
dohromady, včetně jízdy na raftu po rybníce. Nakonec přišlo slíbené překvapení kluci z Jednotky dobrovolných hasičů za pomoci cisterny a speciálního stroje
připravili pro děti tzv. umělý sníh. I když bylo počasí v předešlých dnech hodně
deštivé, sobotní odpoledne vydrželo bez jediné kapky. A tak
si všichni, kdo do areálu hasičů zavítali, mohli užít
připraveného sportovního programu.
S radostí konstatujeme, že všechny disciplíny byly
plně využity a bavili se při nich nejen samotní sportovci, ale
také diváci. Všem návštěvníkům byly otevřeny dlouho
očekáváné nově vystavěné „sociálky“. Celé odpoledne
provázela hudba a areálem se linula vůně dobrého jídla a pití.
Velké díky patří všem pořadatelům, výrobcům pomůcek,
instruktorům a obsluze.
Iveta Kramná (SDH Dolní Životice)

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci srpnu oslavili své jubileum
Kořená Marta, Dolní Životice
Košárek Rudolf, Dolní Životice
Raida Antonín, Dolní Životice
Vaněk Miroslav, Dolní Životice

70 let
75 let
80 let
85 let

V měsíci září slaví své jubileum
Šnajdrová Jaroslava, Hertice
Schindler Vilém, Dolní Životice
Pavelková Ludmila, Hertice

60 let
60 let
80 let

V měsíci říjnu oslaví své jubileum
Grossmann Pavel, Dolní Životice

70 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

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

Fotogalerie
nohejbal 21.6.2014, rekonstrukce v sokolovně a školce

