ZPRAVODAJ
PRO OBČANY DOLNÍCH ŽIVOTIC A HERTIC

4/2014
INFO – OBECNÍ ÚŘAD
Pozvání na adventní neděle
Vážení spoluobčané, již 18 let je naším dobrým zvykem se každou adventní neděli setkávat se svými bližními a
sousedy u našeho obecního adventního věnce. Letošní rok nebude výjimkou.
První adventní neděle bude tradičně patřit našim školákům. Setkání se uskuteční v neděli 30.11.2014 již od
16,00 hodin v amfiteátru za školou, v případě velmi nepříznivého počasí se setkání bude konat v tělocvičně. Obecní
adventní věnec požehná a první svíci zapálí pan děkan P.ThLic.Mgr. Jan Czudek.Po zapálení adventní svíce bude pokřtěn
první školní kalendář a CD Galerie na klamerku. Kalendář i CD si budete moci na výstavce školy zakoupit. Tato adventní
neděle je zároveň pozváním pro širokou veřejnost do základní školy v naší obci na tradiční Den otevřených dveří
s posezením u dobrého čaje, či kávy, ochutnávky cukroví a možnosti nakoupení dětmi zhotovených vánočních ozdob.
Druhá adventní neděle bude tradičním setkáním Mikuláše s dětmi v obecním areálu u zámku se začátkem
v 16,30 hodin. Všechny hodné děti obdrží od Mikuláše malou nadílku.
Třetí adventní neděli se uskuteční obecní jarmark v naší opravené tělocvičně. Při posezení na zastupitelstvem
vybraných nových židlích můžete sledovat zapálení adventní svíce, představení místních ochotníků, navštívit stánky
obecních trhovců. Na setkání bude také vyhodnocena soutěž „O nejlepší domácí chleba“ s oceněním vyhodnocených.
Setkání začne v 15 hodin a o tradiční pohoštění se letos znovu postarají rodiče dětí z naší základní školy. Přijďte posedět
s přáteli, ochutnat nejlepší domácí chleba, uvařený punč, svařené víno, kávu a čaj.
Čtvrtá adventní neděle bude opět slavnostní. Naše setkání bude v místním kostele na tradičním vánočním
koncertu. Hostem dětí Základní a Mateřské školy z Dolních Životic bude v letošním roce pěvecký sbor
CollegiumBonumchoirSilesia se zpěváky z Bílovce a z Kravař. Koncert začíná tradičně v 16,00 hodin a vstupné bude
dobrovolné.
Na všechna setkání s Vámi se těší Obec a školy z Dolních Životic.

Oznámení občanům
Obecní úřad v Dolních Životicích oznamuje občanům, že ve dne 23.12. až 31.12.2014 bude obecní úřad uzavřen.
Žádáme laskavě občany, aby jakékoliv platby v hotovosti uhradili v pokladně obecního úřadu do 22.12.2014 do 16,00
hodin z důvodu provádění uzávěrek a inventur.Platby převodem na běžný účet obce mohou občané zasílat do 31.12.2014
bez omezení.

Vážení spoluobčané,
děkuji Vám za Vaše hlasy, které obdrželi naši kandidáti i já osobně, ve volbách do Zastupitelstva obce Dolní
Životice. Děkuji Vám za Vaše bezprostřední vyslovení podpory k mé osobě před volbou starosty obce. Já osobně i ostatní
kandidáti chápeme takto Vámi projevenou důvěru nejen jako Vaše ocenění naší dosavadní práce, ale zároveň nás to
všechny zavazuje, abychom dále pracovali ve prospěch naší krásné obce dle nejlepšího vědomí a svědomí a dle všech
svých sil. Za všechny naše zvolené kandidáty do zastupitelstva obce i za ostatní, kteří budou členy komisí a výboru, Vám
mohu slíbit, že Vaši důvěru nezklameme.
Jaroslav Vaněk za volební stranu ODS

Vážení spoluobčané,
na sklonku letošního roku při pohledu do zrcadla jeho uplynulých dnů jistě mnozí z nás dali za pravdu
předpovědím astrologů a dalších, že rok nebude klidným. Události nejen v naší republice, ale především v blízkém i
vzdáleném světě to plně potvrzují. Přesto si myslím, že s pomocí Boží se nám v naší obci podařilo tímto rokem do
dnešních dnů projít úspěšně. Ano, pro mnohé z nás byl stejně jako roky minulé rokem hektickým, rokem usilovné práce,

pro mnohé rokem velké radosti a pro některé i rokem smutku. Na sklonku tohoto náročného roku a v adventním čase se
nám naskýtá možnost rozjímání, hodnocení našeho vlastního dosavadního života i celé společnosti. Zároveň pod vlivem
životních zkušeností očekáváme, co nám přinese rok příští.
Dovolte mi, abych v tento klidnější čas Vám všem poděkoval za vykonanou práci v letošním roce. Poděkoval
zejména těm z Vás, kteří vykonali mnoho obětavého a užitečného nad rámec svých běžných pracovních povinnostipro
obec i pro nás ostatní, často i bez nároku na jakoukoli odměnu. Děkuji všem, kteří úspěšně reprezentovali naši krásnou
obec v okrese, kraji i v celé naší vlasti, či jinak šířili její dobré jméno. Děkuji všem, kteří svým názorem, radou a vlastní
účastí na řešení úkolů pomáhali členům zastupitelstva obce, rady obce, komisí, výborů i mně osobně.
Přeji Vám všem příjemné prožití vánočních svátků v rodinném kruhu, v klidné atmosféře vzájemné pospolitosti a
úctě k bližním. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, radost ze života svého i Vašich blízkých, rodinnou i
pracovní pohodu a přijímání moudrých rozhodnutí ve prospěch nás všech. Přeji Vám rok naplněný optimismem, láskou a
pomocí Boží.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice konaného 4.11.2014 – USNESENÍ Č. 1
I. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Ověřovatelé zápisu Vlastimil Pasič, Jan Hruška
Návrhovou komisi ve složení: David Šván, Ing. Kamil Tengler, Miroslav Lukáš
Volební komisi ve složení: Ing. Aleš Košárek, Ing. Petr Špička, Vladimír Rádek
Zvolení jednoho místostarosty
Dle § 84 odst. 2 písm. k) zák. č 128/2000 Sb., o obcích, uvolnění starosty pro výkon jeho funkce
Počet členů rady obce- 5 členů
Počet členů finančního výboru- 5 členů a kontrolního výboru- 5 členů
Odměny neuvolněných členů zastupitelstva obce dle nařízení vlády č. 459/2013 Sb.
- Místostarosta - měsíční odměna ve výši 3.600,-Kč + příplatek 98,-Kč/100 obyvatel t.j. 1.176,-Kč
zaokrouhleno na 1200,-Kč. Celkem 4.800,-Kč
- Člen zastupitelstva obce - měsíční odměna ve výši 250,-Kč/ měsíc
- Člen rady obce - měsíční odměna ve výši 700,-Kč + příplatek 150,-Kč za počet obyvatel obce. Celkem 850,Kč
- Předseda komise, výboru obce - měsíční odměna ve výši 700,-Kč + příplatek 150,-Kč za počet obyvatel obce.
Celkem 850,-Kč
- Předseda komise nebo výboru a člen rady v jedné osobě - měsíční odměna ve výši 1.100,-Kč + příplatek ve
výši 150,-Kč, Celkem 1250,-Kč.
- Odměny budou poskytovány od 5.11.2014, jednotlivé odměny se nesčítají
9. Provedení ořezu suchých stromů na chodníku mezi ulicemi Mlýnská a Na Hrázkách a jasanu u lihovaru na ulici
Nové Domky
II. Zastupitelstvo obce zvolilo:
1. Starostu obce Jaroslava Vaňka, bytem Dolní Životice, Hlavní 161
2. Místostarostu obce Ing. Milana Remeše, bytem Dolní Životice, Nové Domky 131
3. Členy rady obce Ladislava Šustra, bytem Dolní Životice, Na Hůrce 120
Tomáše Dardu, bytem Dolní Životice, Nové Domky 185
Davida Švána, bytem Dolní Životice, Hlavní 94
4. Předsedu finančního výboru Ladislava Šustra, bytem Dolní Životice, Na Hůrce 120
5. Předsedu kontrolního výboru Tomáše Dardu, bytem Dolní Životice, Nové Domky 185
III. Zastupitelstvo obce uložilo:
1. Radě obce vybrat židle a stoly v hodnotě 150.000,- Kč
IV. Zastupitelstvo obce zmocnilo:
1. Radu obce k prodeji vozidla CAS RTHP SPZ OP 4596za cenu dle znaleckého posudku a případně vyšší dle
nabídek zájemců

NAŠE ŠKOLA
Vážení rodiče, přátelé školy,
první čtvrtletí školního roku 2014/2015 máme již úspěšně za sebou. Naši prvňáčci si pomalu a jistě zvykli na
školní režim, své povinnosti a s úspěchem se adaptovali na školu. Naše nově příchozí děti v mateřské škole se také
přizpůsobily režimu a vše zvládají, jak nejlépe dokážou.
Naše školy kromě výchovně vzdělávacího procesu se
již stihly zapojit do sběru papíru, uskutečnily se třídní schůzky,
v mateřské škole již úspěšně probíhá plavecká výuka, byla
zahájena gymnastika, výuka náboženství, kroužek angličtiny,
realizovaly se naučné programy. Ve škole se žáci zúčastnili
přespolního běhu kolem Stříbrného jezera, byli přímými
účastníky projektového vyučování Halloweenu, vzdělávali se
prostřednictvím programu Tonda Obal na cestách, který byl
zaměřen na zvýšení podvědomí o správném třídění a recyklaci
odpadu. Se svými bývalými spolužáky, nyní žáky 6. ročníku,
strávili příjemné dopoledne s názvem Stromová štafeta, kdy
bývalí žáci předali strom svým následovníkům, žákům 1.
ročníku. Žáci naší školy se zapojili do Olympijského víceboje,
pracovali v keramické dílně, ale také pouštěli draky pro radost.
Někteří žáci naší školy hned v úvodu školního
roku získali chvályhodná ocenění. Opět můžeme
gratulovat krásnému úspěchu v mezinárodní dětské
výtvarné soutěži „Krásná jako kvítka…“žákům naší
školy Aleškovi Kreuzbergerovi, který získal DIPLOM
za obrázek, který do soutěže namaloval a Stelinka
Stonišová za svůj nádherný výtvor získala ZVLÁŠTNÍ
CENU POROTY. Dosáhnout na některou z cen přitom
nebylo snadné. Stelinka Stonišová byla pozvána na
slavnostní vyhodnocení soutěže za přítomnosti
významných hostů, představitelů města Havířova,
návštěvníků z celé republiky, Polska i Slovenska do
výstavní síně Víléma Wűnsche v Kulturním domě L.
Janáčka v Havířově-Podlesí. Letošní 24. ročník soutěže
se uskutečnil pod záštitou známé moderátorky České
televize a meteoroložky Barbory Tobolové, která byla na slavnosti osobně přítomna. Zásluhu na úspěchu měla zajisté
paní učitelka Mgr. Zuzana Remešová, která děti úspěšně vedla při výtvarném tvoření.
Důkazem toho je také výtvarná soutěž „ZELÍ, ZELÍČKO“, kterou
vyhlásila Základní škola a Mateřská škola v Oticích.Velkou gratulaci si
zasloužilTomáš Polák, který se umístil na 1. místě, zahanbit se nenechala ani
Natálka Gurecká a Matyáš Volkmer, kteří obsadili nádherné 4. místo.
Jestliže máte zájem o více informací týkajících se našich škol, tak
Vás srdečně zveme na stránky naší školy www.zsdolnizivotice.cz .
Již od prvního školního dne jsme měli opět štěstí na hodné lidi, kteří
nám byli ochotni pomoci. Někteří svou fyzickou silou, jiní materiálně nebo
organizačně. Z celého srdce všem velice děkujeme.
Děkujeme:
Paní Haně Včelkové za kancelářský papír, papír k rukodělné výrobě (fa
Optys),
paní Janě Pavelkové za papírové výřezy, papírové odřezky (fa Optys),
panu Fajmonovi za dřevěné krmítko pro ptáčky,
paní Kamile Adámkové za zbytky látek pro rukodělnou výrobu,
firmě Tuma za kancelářský nábytek,
firmě Witzenmann Opava, spol.s r.o. v zastoupení pana Václava Krusberského za IT techniku,
Klubu rodičů při ZŠ Dolní Životice s předsedkyní Janou Pavelkovu, který zrealizovat BAZAR oblečení ve prospěch
školy,

maminkám, babičkám a všem ostatním, co
dodali dobroty na 1. adventní neděli,
firměPasič s.r.o., v zastoupenípaní Pasičové,
která věnovala škole dýně a na vánoční výstavku
vánoční hvězdy,
firmě Optys, spol s r.o., v zastoupení pana Ing.
Svatopluka Vavrečky, za tisk kalendářů pro
školu a plakátů na 1. adventní neděli.
Jak je patrné, školní rok se nám tedy
rozjel zvesela, což se nedá říci o tom
kalendářním. S tím se budeme za chvíli pomalu
a jistě loučit. Ale nebudu tedy předbíhat.
Nejprve práh našich dveří překročí doba
adventu. Pro některé z nás nastává období
vánočního shonu, nákupů a dalších aktivit, které
máme potřebu nezbytně nutně udělat. Všichni za
něčím spěcháme, něco stále doháníme a mnohé
stále nestíháme. Tedy období dosti uspěchané
atmosféry. Pokusme se však na chvíli pozastavit a hlavně si uvědomit, že je to ale také doba radostná. Doba lásky,
pohody a vzájemného porozumění. Nejen svým blízkým můžeme darovat, a tím radost rozdávat samotný úsměv, který
nikoho nic nestojí, rozzáří každou tvář a
leckteré potěší. Vedle úsměvu můžeme
darovat drahocenný čas, kterého se
nám mnohdy nedostává a pro mnohé
obdarované velmi znamená. Čas, který
věnujeme svým blízkým, přátelům a
známým.
Ať vnímáme předvánoční dobu
jakýmkoli způsobem, zajisté nás
všechny potěší úsměv a radost našich
dětí.
Ať je to úsměv a radost
z rozzářených stromečků, svící, dobrot,
dárků nebo přítomnosti blízkého a
milého člověka. Jménem celé školy i
svým Vám všem přeji jen to dobré,
určitě se usmívejte a mějte se rádi.
Za ZŠ a MŠ Dolní Životice
Mgr. Lenka Smetanová, řed. školy

NAŠI SKAUTI
Jak jsme prožili začátek prázdnin aneb ,,Pěší pouť na Velehrad“
Už v červnu jsme se rozhodli pro účast na pěší pouti na Velehrad. Toto místo, jak všichni známe, je spojeno
s dějinami Slovanů obzvlášť nás Čechů. Vždyť proto je ustanoven státní svátek a v tyto dny se tam shromažďují tisíce
lidí. 30.6.2014 jsme se přidali
k 80ti členné skupině z Opavy,
samozřejmě samá mládež. Nás
ze Životic a Štáblovic bylo
deset. Trasa 153km byla
rozdělená do 5 dnů. Šli jsme
cestou necestou, v dešti i
v pálícím slunci. Doprovázela
nás však dobrá nálada,
kamarádství, někdy i únava.
Na Velehrad jsme došli
v sobotu 5.7. v 9hodin.
Připojili
jsme
se
k velkému
množství
lidí,
mnozí už tam přebývali od
soboty, účastnili se totiž
koncertu ,,Lidí dobré vůle“.
Ten mohli zájemci sledovat i
na ČT2. My jsme ho sice nestihli, ale byli jsme šťastní, že jsme došli na Velehrad bez větších zdravotních problému. Moc
se nám tato pouť líbila a jsme rozhodnutí se zúčastnit příští rok zase, byl to totiž již 7 ročník této pěší pouti.
Za skauty ze Životic a Štáblovic: D.O.

PODĚKOVÁNÍ
Milí spoluobčané,
určitě jste si všimli opravené budovy klubovny Skautů stojící vedle obecního úřadu. Ze zchátralé neudržované
chaloupky, které chyběla na několika místech omítka a lak na oknech byl oprýskaný, se díky šikovným rukou skautů stal
krásně opravený dům s barevnou fasádou, nově natřenými rámy oken a očištěnou střechou.
Velký dík patří panu Mgr. Václavu Flejberkovi, který během letních prázdnin strávil na domku desítky hodin, aby
očistil každou tašku na střeše od nánosu mechu a nečistot, které se během spousty let na krytině uložily. S opravou
omítky pomáhali místní zedníci, dnes už v důchodu, pan Zdeněk Šnajdr a pan Jiří Čech, s menšími opravami a konečnými
dodělávkami pak samotní skauti.
Chci ocenit snahu a píli osob, které se oprav klubovny účastnily a to ve svém volném čase, bez nároku na
odměnu. Opravou budovy tak pomohli ke krásnějšímu vzhledu naší obce.

INFO Z BAZÁRKU
Vážení spoluobčané,
dne 18.10.2014 proběhl první „Bazar obnošeného
oblečení, hraček a sportovního náčiní“. Pořadatelem byl Klub
rodičů při Základní škole Dolní Životice. Samotný bazar je
založen na darech spoluobčanů. Za dar je považováno oblečení především dětské, ale také dámské, pánské, hračky, sportovní
náčiní. Toto vše jsme prodávali opravdu za nízké ceny. Celkový
výtěžek bude použit na školní aktivity tj. doprava do bazénů,
výlety aj. Chceme touto cestou poděkovat Všem, kteří nám
poskytli věcné dary, ale i těm, kteří přišli nakoupit na samotný
bazar. Velké díky patří Obecnímu úřadu Dolní Životice a
Základní škole Dolní Životice. Tuto akci budeme opakovat zase
na jaře v roce 2015, proto i Vy můžete pomoci dobré věci.
Za Klub rodičů Jana Pavelková

SDĚLENÍ FA JIŘÍ LENART
LENART S.R.O.
Je nutné, aby noví odběratelé vody a všechny změny v odběru vody (změna jména, zasílací adresy, kolaudace
novostavby, přidělení č. popisného, apod.) hlásili občané a firmy na:
* tel. 601 568 317 – Iveta Műllerová,
* e-mail: jiri.lenart@email.cz
* nebo osobně na Úpravně vody, Litultovice – Luhy č.p. 254
–

žádost o realizaci vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky a další…
p. Jiří LENART tel. 603 823 849, e-mail: jiri.lenart@email.cz

–

nabízíme možnost vyřízení stavebních řízení pro obce, firmy i občany
(územní souhlasy – např. přípojky vody, kanalizace, ČOV, stavební povolení, dodatečné povolení,
stavební řízení a další)
kontakt je možný na 603 823 849, 601 568 317, e-mail: jiri.lenart@email.cz

Fakturace vody bude probíhat:
Občané:

ŘÍJEN - období duben až září
DUBEN - období říjen až březen

Firmy:

LEDEN - období červenec až prosinec
ČERVEN – období leden až květen

KONTAKTY: fa Jiří LENART s.r.o.
–
–
–
–

hlášení nových odběratelů vody a změn
hlášení stavu vody
stavebí řízení
realizace vodovoních. a kanalizačních přípojek

601 568 317 Iveta Műllerová
601 568 317 Iveta Műllerová
601 568 317 Iveta Műllerová
603 823 601 Jiří LENART

Email: jiri.lenart@email.cz, adresa: Litultovice, Luhyč.p. 254, 747 55

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci listopadu slaví své jubileum
Kreuzberger Jaromír, Dolní Životice
Skřontová Miloslava, Dolní Životice
Pavelková Věra, Hertice
Raidová Dagmar, Dolní Životice
Korbelová Lina, Dolní Životice
Hamplová Marie, Dolní Životice

60 let
60 let
60 let
80 let
85 let
90 let

V měsíci prosinci oslaví své jubileum
Vítková Zdeňka, Dolní Životice

65 let

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

