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ZPRÁVY JEŠTĚ Z KONCE ROKU 2014
Myslivci vysázeli keře
V průběhu listopadu 2014 členové Mysliveckého spolku KAPALICE
Dolní Životice vysázeli díky finanční dotaci od obce s odborným dohledem
a pomocí krajinného inženýra Ing. Ondřeje Remeše přes 300 kusů keřů v okolí
myslivecké klubovny za vesnicí. Jedná se o druhy rostlin, které do naší přírody
patří a některé z ní díky scelování polí, rušení mezí a remízků, melioracím a jiným
necitlivým zásahům v průběhu minulých let z naší krajiny téměř vymizely. Budou
nejen okrasou, ale poslouží jako větrolam, úkryt pro živočichy, zdroj bobulí pro
ptactvo, a také na jaře jejich květy jako pastva pro včely.
Ing. Milan Remeš

Skautský Vánoční turnaj
V sobotu 13. prosince 2014 se v Opavě na ZŠ T. G. Masaryka uskutečnil
již 23. tradiční skautský Vánoční turnaj. Jako každý rok jsme se zúčastnili i my.
Turnaj se obvykle těší hojné účasti skautských družinek a ani tento rok nebyl
výjimkou. A cože takový skautský turnaj obnáší? S přípravou na klání mezi
skauty z Opavy a širokého okolí se u nás začíná brzy – nechceme nic nechat
náhodě – takže už od října trénujeme vše podstatné, abychom uspěli.
Samotného závodu se účastní družstva ve čtyřech kategoriích, a to
Světlušky, Vlčata, Skauti a Skautky, počet závodníků je 4 - 6. Disciplíny, ve
kterých se soutěží, jsou pro jednotlivce a skupinky. Pro jednotlivce jsou to:
zdravověda, hlavolam, zručnost, signalizace, kreslení a dáma – pro mladší
kategorie piškvorky. Pro skupinky: vázání uzlů, všeobecné znalosti, Kimova hra,
Setonova hra, štafeta a dramatizace scénky.
Z našeho střediska se zúčastnila čtyři družstva, dvě chlapecká a dvě dívčí.
Sice jsme letos nestáli na stupních vítězů, ale myslím si, že to pro všechny byl
hezky strávený den, ve kterém mohli prokázat své znalosti a dovednosti, naučit se
pracovat v kolektivu během plnění soutěžních úkolů, a taky zjistit, že skauting se
neodehrává pouze v klubovně, ale že skaut má širokou škálu příležitostí, jak se
něco naučit a přitom si užít spoustu zábavy.
Turnaje se zúčastnili:
Klára Losertová, Lucka Režnarová, Eliška Chabičovská, Kristina Uvírová, Míša
Chabičovská, Pavla Štěchová, Markéta Šustrová, Gabka Losertová, Kristýna
Košárková, Eliška Rottrová.
Jindra Šášek, Marek Tengler, Vojta Radek, Dalibor Pavelek, Honza Bitner, Lukáš
Včelka, Filip Uvíra, Mikuláš Marvan, Aleš Včelka.
Vít Lebeda

Florbalový oddíl TJ Sokol Dolní Životice
Muži
Základní část Opavské ligy se přehoupla do své druhé třetiny a my se tak
s vámi můžeme podívat na to, jak jsme si v úvodu ligy vedli. Po odehrání pěti
zápasů z celkových třinácti, které náš tým čekají v základní části, hájíme průběžné
druhé místo při účasti čtrnácti týmů (viz. tabulka níže). Pro aktuální sezónu došlo
v organizaci soutěže ke změně, která vedla ke snížení počtu lig z původních tří na
dvě. Výhodou tohoto systému je obměna týmů v soutěži i závěrečné play-off,
které si zahraje lepší polovina mužstev. Náš tým se rozhodl setrvat v nižší soutěži
a usilovat tak o postup na základě výkonů dosažených na hřišti. Jedním z cílů
probíhající sezóny je také zapojení nových hráčů do A týmu z řad našich
talentovaných juniorů a dorostenců. Kromě týmových úspěchů se naši dva hráči
řadí průběžně na první a druhé místo v kanadském bodování ligy v celkovém
počtu 120 hráčů.
Aktuální tabulka opavské ligy ke dni 19.1.2015

KANADSKÉ BODOVÁNÍ

ZÁKL. ČÁST

2.LIGA
1 ELBL

JAN

G

A

sokol dž

10

5

G+A
15

6

15

2 DUŠEK

PAVEL

sokol dž

9

19 KLÁSEK

PAVEL

sokol dž

3

3

6

28 MICHÁLEK

JAN

sokol dž

1

4

5

29 LEIFERT

MAREK

sokol dž

3

2

5

44 DARDA

ALEŠ

sokol dž

1

3

4

60 VLTAVSKÝ

ONDŘEJ

sokol dž

2

1

3

MAREK

sokol dž

1

0

1
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LHOTSKÝ

105

VAJDA

MATĚJ

sokol dž

0

1

1

106

PAVLÍČEK

DOMINIK

sokol dž

1

0

1

Junioři
V kategorii juniorů bychom rádi vyzdvihli úspěchy naší
odchovankyně Markéty Režnarové, která aktuálně působí
v seniorském týmu žen FBC ČPP BONUSIA Ostrava, hrající
florbalovou Extraligu žen. Její cesta začala v našem klubu, kde si
Markétu v sezóně 2010/2011 vyhlédl tým dorostenek
S.K. P.E.M.A. Opava. V tomto klubu nastoupila také v zápasech
1. ligy juniorek. V klubu setrvala i v následujících sezónách
2011/2012 a 2012/2013. V sezóně 2013/2014 přišel další postup,
a to posun do 2. ligy žen s klubem S.K. P.E.M.A. Opava a současné střídavé
hostování v kádru extraligového klubu FBC Ostrava, kde si vyzkoušela 1. ligu
juniorek a Extraligu žen.
Vše vyvrcholilo přestupem útočnice do klubu FBC Ostrava v září loňského
roku. Markéta se úspěchu rozhodně nelekla a důkazem toho je její výborné
postavení současně druhé nejproduktivnější hráčky týmu. Jsme rádi, že ji florbal
baví a přejeme mnoho úspěchů do budoucna. Jsme rádi, když si vedle školních
a dalších povinností chodí za námi do sokolovny zatrénovat.
Žáci
Podařilo se nám zlepšit práci s mládeží. Výsledkem je početná skupina žáků
ve věku 7-12 let, kteří trénují pravidelně pod vedením pana Aleše Dardy.
Tréninky probíhají každé úterý od 16 do 18 hod. v místní sokolovně. Pro ty z vás,
kteří chcete florbal zkusit, je stále možnost přidat se k našemu týmu.
Plány
Letos
se
chystáme
opět
uspořádat
akce
Florbalový
turnaj
žáků a Dětský den, stejně jako se podílet na dalším dění obce.
Aktuální zprávy oddílu můžete sledovat na facebookové stránce
facebook.com/SokolDZFlorbal, přehled historie činnosti naleznete na webu
florbaldolnizivotice.webnode.cz.
Za florbalový tým TJ Sokol
Dolní Životice napsal Pavel Klásek

CO SE DĚJE A BUDE DÍT V LETOŠNÍM ROCE 2015
Vážení spoluobčané,
zahájili jsme další nový rok, rok 2015, kterému předcházelo čtvrtstoletí
našeho života v demokratické společnosti. Přes všechno zlé, jež uplynulá doba
s sebou přinesla, má toto demokratické uspořádání mnoho pozitivního, jako
svobodu slova, možnost podnikat, cestovat, navrácení majetků a další.
Bohužel jsme si také za těch uplynulých 25 let zvykli na mnohé
stereotypy, zaběhnuté šablony, a snad jsme trošku i zpohodlněli. Slyšíváme
názory: „Jinak to nejde!“, „Stejně se s tím nedá nic dělat!“, „To mě nezajímá, to
se mě netýká, to já nezměním!“.
O získané hodnoty je však zapotřebí pečovat, starat se o ně, zušlechťovat
je a v duchu demokracie (vlády lidu) se na nich taktéž podílet. Nestačí si jen říkat
„Jsme dobří, nejlepší!“ „ Děláme to nejlépe!“, ale je potřeba zkoušet a hledat nové
způsoby a lepší řešení, dívat se kolem sebe, naslouchat novým neotřelým
postřehům a myšlenkám, učit se od zkušenějších, znalejších a hlavně poučit se
z chyb, a to nejen svých!
Máme před sebou nový rok, pro mnohé nelehké, ale věřím, že přesto
hezké období.
Dovolte mi, abych Vám proto popřál pevné zdraví, mnoho štěstí, úspěchů
a chuť, sílu a odvahu k hledání nových řešení! Budu se na ně těšit!
Ing. Milan Remeš, místostarosta obce
INFORMACE
Úřední hodiny obecního úřadu:
Po 7:00 - 11:00 12:00 - 17:00
St 7:00 - 11:00 12:00 - 16:00
Telefonní kontakty: starosta obce553 786 022, účetní- 553 786 004

e-mail: obec@dolnizivotice.cz
webové stránky: dolnizivotice.cz

Česká pošta- kontakt:
+420 553 786 017

Otevírací doba pošty:
Po:
Út:
St:
Čt:
Pá:

08:00 - 10:00, 13:00 - 16:30
08:00 - 10:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 11:00, 14:30 - 17:00
08:00 - 10:00, 13:00 - 15:00
08:00 - 10:00

PLÁN AKCÍ DOLNÍCH ŽIVOTIC 2015
Datum
17. 1. So
31. 1. So
31. 1. So
7. 2. So
7. 2. So
7. 2. So
8. 2. Ne
14. 2. So
28. 2. So
14. 3. So
3. 4. Pá
11. 4. So
11. 4. So
1. 5. Pá
3. 5. Ne
6. 5. Út
6. 5. Út
15. 5. Pá
17. 5. Ne
23. 5. So
23. 5. So
29. 5. Pá
31 .5. So
12. 6. Pá
13. 6. So
19. 6. Pá
20. 6. So
20. 6. So
27. 6. So
17. 7. Pá
18. 7. So
24. 7. Pá
7. 8. Pá
21. 8. Pá
29. 8. So
4. 9. Pá
18. 9. Pá
19. 9. So
19 .9. So
14.11. So
29.11. Ne
6.12. Ne
13.12. Ne
20.12. Ne

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

Název
Ples
Stolní tenis- Memoriál E. K.
VVH okrsku+ ples Litultovice
Vodění medvěda
Ples
Ples
Dětský maškarní karneval
Pochování basy
Vepřové hody
Beseda s jeskyňářem
Stolní tenis- turnaj
Motorky- zahájení sezóny
Diskotéka
Pálení čarodějnic
Florián
Svátek matek
70. výroční osvobození obce
Žák. liga v požárním sportu
1. svaté přijímání
Volejbal- denní
Diskotéka DJ JARDA
Noc kostelů
Volejbal- denní
Projekt s přespáním ve škole
Volejbal- noční
Zvěřinové hody
Zvěřinové hody
Nohejbal firem a občanů
MTB Životské Hory
Pivní slavnosti
Pivní slavnosti
Nohejbal- malý
Nohejbal- noční
Volejbal- noční
Adrenalinové odpoledne
Nohejbal- malý
Karmášová diskotéka
Stará garda- fotbalové utkání
Karmášová zábava
Vepřové hody
1. adventní neděle
2. adventní neděle- Mikuláš
3. adventní neděle- Jarmark
4. adventní neděle- Koncert

Místo konání
Tělocvična
MS
Zámek Litult.
Areál, obec
Tělocvična
KD Hlavnice
Tělocvična
Tělocvična
Areál u zámku
Areál u zámku
MS
Hospoda
Hospoda
Areál u zámku
Koste NS
Areál z školou
Před školou
Areál u zámku
Kostel NS
Areál u zámku
Areál u zámku
Kost NS
Areál
Škola, hřiště
Areál u zámku
Myslivna
Myslivna
Areál u zámku
Hospoda, obec
Hospoda
Hospoda
Areál u zámku
Areál u zámku
Areál u zámku
Areál u zámku
Areál v zámku
Hospoda
Hřiště
Areál u zámku
Areál u zámku
Škola
Areál u zámku
Tělocvična
Kostel NS

ZPRÁVY ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, přátelé školy,
měsíc leden je měsícem nového kalendářního roku, ale také měsícem, kdy
úspěšně ukončíme 1. pololetí školního roku 2014/2015. Když se vrátíme zpět
v čase, musím konstatovat, že mnoho nečekaných událostí nás neodradilo a vše
jsme společně úspěšně zvládli. Stihli jsme se mnoho naučit, ale i vykonat.
Od prvního školního dne jsme učili pět ročníků ve čtyřech třídách. Našich
sedmnáct prvňáčků se úspěšně adaptovalo na školu. Našli si zde nové kamarády,
zvykli si na každodenní režim ve škole, ale dnes již také dokážou číst, psát i
počítat. V závěru tohoto měsíce se mohou naši prvňáčci pochlubit svým prvním
vysvědčením. Pololetním vysvědčením se budou moci také pochlubit žáci
ostatních ročníků, kteří se snažili jak v učení, tak i v mimoškolních aktivitách
nebo při reprezentaci školy.
Žáci naší školy se pilně učili nejenom v lavicích, ale také v různých
projektech a programech. Měli úspěchy ve výtvarných, ale i sportovních
soutěžích. Opět jsme mohli ze srdce gratulovat k úspěchu v mezinárodní dětské
výtvarné soutěži „Krásná jako kvítka…“ žákům naší školy Aleškovi
Kreuzbergerovi, který získal DIPLOM za obrázek, který do soutěže namalovat a
Stelinka Stonišová za svůj nádherný výtvor získala ZVLÁŠTNÍ CENU
POROTY. V okresní soutěži školních družin v aerobiku se do první desítky
probojoval Michal Vystrk, jediný chlapec mezi děvčaty a nejvyšší stupeň vítězů si
vybojovala Simonka Harazínová, která si odnesla zlatou medaili. Nejenom tato
ocenění nám udělala velkou radost.
Také děti z mateřské školy se svými učitelkami toho stihly mnoho. Od
výchovně-vzdělávacího procesu, přes naučné programy, plavecký výcvik a pěkná
vystoupení na adventních nedělích.
Mnohé aktivity jsme uskutečnili díky hodným lidem, na které jsme měli
velké štěstí. Jménem školy i svým děkuji Školské radě, Klubu rodičů, rodičům,
všem sponzorům, dárcům a všem ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli
na aktivitách pro školu. Velice děkujeme.
Děkuji panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi a zastupitelům obce za skvělou
spolupráci a podporu školy. Děkuji všem zaměstnancům obce za jejich
pracovitost a pomocnou ruku ve škole.
Ráda bych také poděkovala všem paním učitelkám i správním
zaměstnancům školy za skvěle odvedenou práci v prvním pololetí tohoto školního
roku. Dětem, zaměstnancům školy i Vám všem ostatním přeji, ať i ta druhá
polovina školního roku je radostná, pohodová a vždy s úsměvem na tvářích.
Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy

Co nás čeká v nejbližších dnech?
• ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2015/2016 se uskuteční v úterý 3. 2.
2015 od 13.30 do 18.00 hodin v budově základní školy. V nutném případě
možnost individuální domluvy. Na všechny nové prvňáčky se těší všechny paní
učitelky. Více se dočtete na webových stránkách školy. (www.zsdolnizivotice.cz)
• JARNÍ PRÁZDNINY
Od 9. února do 13. února mají žáci naší školy jarní prázdniny.
• PLAVECKÝ VÝCVIK VE ŠKOLE JE JIŽ ZAHÁJENÝ
Od 19. 1. 2015 do 3. 4. 2015 máme z důvodu plaveckého výcviku v platnosti
upravený rozvrh hodin v jednotlivých třídách. Ve středu je prodloužena výuka pro
žáky 1. a 2. ročníku do 12.00 hodin a pro žáky 3.- 5. ročníku do 13.00 hodin.

Žáci základní a mateřské školy a jejich akce

VEŘEJNÁ DOPRAVA V OBCI
Vážení spoluobčané,
od poloviny prosince je v platnosti opět změněný jízdní řád. Podařilo se
do něj zapracovat několik připomínek, které jsem zjistil z náhodných podnětů
občanů. Jízdní řád se může měnit v polovině roku a hlavní celorepubliková změna
je pak opět v prosinci. Chtěl bych Vás požádat o písemné zasílání Vašich
připomínek k jízdnímu řádu, pokud některé spoje nevyhovují. Nemohu slíbit, že
se vše podaří provést. Mnohé spoje jsou závislé návazností na spoje jiné, či na
zpětné spoje do Opavy a naopak. Mnohé změny je nutné projednat s okolními
obcemi. Při jednání s autobusovým dopravcem TQM holding a.s. máme
dlouholeté dobré zkušenosti. Proto je vždy lepší, když změnu požaduje obec
a ne jednotlivec svou připomínkou přímo dopravci. Důkazem může být zastávka
v Herticích, zastávka u psychiatrické nemocnice a časové posuny
u některých spojů. Komplikace do jednání přináší České dráhy svými
„minutovými“ úpravami spojů, které při častém zpoždění ze směru od Ostravy
a z důvodu rekonstrukce trati i z Krnova, přinášejí problémy s návazností spojů.
Zároveň probíhá jednání o provozu letní víkendové vlakové dopravy na trati
Opava východ - Jakartovice. Budeme se snažit upravit spoje tak, dobu nejely ve
stejnou dobu vlak a autobus současně. S ohledem na složitost jednání na železnici
zřejmě dojde k posunům víkendových spojů autobusů.O změnách Vás budeme
informovat, případně opět nabízet kopie jízdních řádů pro Vaši potřebu.
Vážení spoluobčané, vím, že o prázdninách je naše obec hůře dopravně
obslužná. Je to způsobeno i tím, že cestujících, kteří spoje využívají je podstatně
méně. Mnohé spoje jsou totálně nerentabilní, a ani kraj je nechce financovat.
Snahou obce je především zajistit spoje v časech potřebných pro většinu
cestujících. Jedná se o návoz do zaměstnání, k lékaři, do úřadu a v rozumnou
dobu zpět. Zároveň jsme se stali místem, které je cílovou stanicí dopravy do
zaměstnání cestujících z Opavy v čase, kdy naši občané z Opavy jet nepotřebují.
Věřím, že společně vytvoříme výhodný jízdní řád pro většinu cestujících.
Děkuji,
Jaroslav Vaněk, starosta obce

JÍZDNÍ ŘÁDY AUTOBUSŮ
Dolní Životice -> Opava v pracovních dnech
Opava -> Dolní Životice v pracovních dnech
4:47
5:32
6:20
6:50
7:21
7:23
7:30
8:50
9:01
11:55
13:18
13:47
14:26
14:43
15:02
15:32
16:08
16:17
16:19
17:22
17:55
18:25
19:28
20:07
20:54
22:12

DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice

5:03
5:27
5:41
5:48
6:17
6:23
6:45
6:49
7:33
10:34
10:46
11:26
11:45
13:01
13:30
13:32
14:30
16:04
16:46
17:40
18:46
19:34
22:50
22:56

Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, střed
Opava, Nemocnice -> DŽ, Hertice

Dolní Životice -> Opava o víkendech a svátcích
Opava -> Dolní Životice o víkendech a svátcích
5:08
6:55
8:55
9:59
11:55
13:11
13:55
15:55
16:15
17:55
19:55

DŽ ,hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava. Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, Hertice. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice
DŽ, hor. kon. -> Opava, Nemocnice

5:46
6:39
7:45
10:46
11:42
12:46
14:33
14:46
16:46
17:51
18:46
22:50

Opava, Nemocnice-> DŽ, střed
Opava, Nemocnice-> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice-> DŽ, střed
Opava, Nemocnice-> DŽ, střed
Opava, Nemocnice-> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice-> DŽ, střed
Opava, Nemocnice-> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice-> DŽ, střed
Opava, Nemocnice-> DŽ, střed
Opava, Nemocnice-> DŽ, Hertice
Opava, Nemocnice-> DŽ, střed
Opava, Nemocnice-> DŽ, střed

LÉKAŘI V OBCI
Praktický lékař: MUDr. Vít Skalička
Kontakty: Dolní Životice- 553786024, Stěbořice- 553661090
V. Heraltice- 666367

Středy dle rozpisu níže!
7.1., 14.1. 21.1., 28.1., 4.2., 18.2., 25.2., 4.3., 11.3., 18.3., 25.3., 1.4., 8.4.,
15.4., 22.4. 29.4., 6.5., 13.5., 20.5., 27.5., 3.6., 10.6., 17.6., 24.6.
Dětský lékař: MUDr. Dagmar Lepařová
Kontakty: Stěbořice- 553661034, Dolní Životice- 553786210

Co se děje s bioodpadem v naší obci?
„Odhaduje se, že bioodpad je ve směsném domovním odpadu zastoupen až ze
třiceti procent. Pokud bychom jej kompostovali, snížili bychom až o třetinu
množství hmotu, kterou musíme uskladnit na skládkách nebo spálit ve
spalovnách. V neposlední řadě se toto množství promítne i do poplatku za svoz
komunálního odpadu. Navíc hnilobný proces organického odpadu na skládkách
vytváří metan - plyn, který se silně podílí na globálním oteplování.
Kompostování se dá jinými slovy označit jako řízená biologická výroba humusu.
Bioodpad přeměňují na humus aerobní mikroorganismy.
Kompostovat se dá veškerý rostlinný odpad ze zahrady i kuchyně,
posečená tráva, listí, podrcené větve, čajové sáčky, kávová sedlina a také
plevele, které dodají humusu množství cenných látek. Nevhodné jsou rostliny
nakažené chorobou a hmota nasáklá chemií.
Existují různé způsoby, jak s bioodpadem vhodně zacházet. Ten, kdo má na svém
pozemku dostatek místa, může si zřídit vlastní kompost. Pro ty, kteří na své
zahrádce „bojují“ s místem, je jednoducé si pořídit plastové, nebo dřevěné
kompostéry. Jedná se vlastně o návrat ke koloběhu v přírodě, který byl
v minulosti samozřejmostí nad níž se nikdo nezamýšlel. My se teď s pokorou
snažíme alespoň částečně k tomuto koloběhu vrátit.
Obec Dolní Životice umožňuje svým občanům, kteří nemají možnost zřídit si na
svém pozemku, aby bioodpad odkládali do přistavených kontejnerů- přibližně
(od
měsíce
června
do
listopadu).“
dvakrát
měsíčně
(http://www.dolnizivotice.cz/e_download.php?file=data/editor/139cs_5.pdf&ori
ginal=Pro%C4%8D+kompostovat.pdf)
Zastupitelstvo obce Dolní Životice schválilo koncem minulého roku
poplatek za svoz a likvidaci komunálních odpadů pro rok 2015 na 550,-Kč za
občana. Podkladem pro toto rozhodnutí byly rok od roku se zvyšující náklady na
likvidaci odpadů v obci. Značnou část těchto nákladů činí suma za odvoz
a likvidaci bioodpadu. Jen odvoz velkoobjemových kontejnerů nás bude v tomto
roce "něco" stát, samotné uložení je dočasně (na 1rok) zdarma, ale co potom?
Už teď je potřeba se touto otázkou zabývat a nalézt vhodné řešení. Každý z nás
je schopný třídit odpad, který vyprodukuje a to i bioodpad, pro který je možné
zřízení obecní kompostárny, nebo pořízení kontejnerů pro individuální
kompostování. Bioodpad je potřeba přetvářet kompostováním na kompost, který
se vrátí zpět půdě pokud možno v místě jeho vzniku. V uplynulém období
mnohé obce využily získání individuálních kompostérů z dotačních titulů za
pouhých 10% jejich původní ceny. Bohužel naše obec k nim nepatřila! Pokud se
nad tímto problémem zamyslíme již v této době, je možné, že docílíme
v budoucnu snížení objemu směsného odpadu v popelnicích a rovněž možnému
snižování poplatků za odvoz odpadů.
Ing. Milan Remeš, místostarosta obce

SVOZOVÝ KALENDÁŘ
OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE, HERTICE
(svoz směsného komunálního odpadu v roce 2015)
22.1.

ČERVENEC

9.7.

23.7.

ÚNOR

5.2.

19.2.

SRPEN

6.8.

20.8.

BŘEZEN

5.3.

19.3.

ZÁŘÍ

3.9.

17.9.

DUBEN

2.4.

16.4.

ŘÍJEN

1.10.

15.10.

30.4.

sudý týden

8.1.

čtvrtek

LEDEN

KVĚTEN

14.5. 28.5.

LISTOPAD

12.11.

26.11.

ČERVEN

11.6. 25.6.

PROSINEC

10.12.

24.12.

29.10.

Případná změna svozového dne Vám bude v dostatečném předstihu oznámena!

MOBILNÍ SBĚRNA velkoobjemových a nebezpečných odpadů
sobota 16. května 2015

sobota 24. října 2015

PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY
Sběrný obal: žlutý pytel s potiskem Marius Pedersen

PLASTY
PET lahve, folie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek a cukrovinek,
obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinami (kelímky od
jogurtů, másla, sýrů, masa), vypláchnuté HDPE plasty (obaly od kečupů, hořčice, šamponů, pěny
do koupele, kosmetiky, Sava, Domestosu, prostředků na mytí nádobí, čistících prostředků),
obalový polystyren, plastové hračky, atd.

TETRAPACK
Nápojové kartony od mléka, džusů, vína, atd.

KOVOVÉ OBALY (nově od 1.1.2015)
kovové obaly neznečištěné potravinami (vypláchnuté konzervy), plechovky od piva a jiných
nápojů, drobné kovové předměty z domácností, sprejové nádobky, kovová víčka, prázdné obaly
čajových svíček, atd.
22. ledna

6. dubna

16. července

22. října

9. února

21. května

27. srpna

19. listopadu

19. března

18. června

17. září

10. prosince

PAPÍR
Sběrný obal: modrý pytel s potiskem Marius Pedersen
ANO: noviny, časopisy, katalogy, neznečištěné papírové sáčky, kartony, krabice, kancelářský
papír, knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd..
NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, použité
plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd..

23. dubna

23. července

22. října

26. února

21. května

20. srpna

26. listopadu

26. března

18. června

24. září

UPOZORNĚNÍ!
Svoz komunálního odpadu a pytlů probíhá od 5:00 do 22:00!!!
Nebudou sbírány žluté pytle s potiskem Marius Pedersen, ve kterých bude
komunální odpad, nebo bioodpad!!!
Slouží na plasty, tetrapak a uvedený kovový odpad.
Vážení spoluobčané!
Poplatek za odpady činí pro letošní rok 550,- Kč/osobu/rok se splatností
k 31.3. 2015.
Poplatek za psa se nemění, činí 300,- Kč za neoznačeného psa, 100,- Kč za
čipovaného či tetovaného, se splatností K 31.5.2015. Senioři mají jako
v předešlých letech úlevu.
Oba poplatky lze uhradit převodem na účet obce: č. 1842347339/0800, variabilní
symbol: první šestičíslí rod. čísla., do poznámky je potřeba uvést, o jaký
poplatek se jedná.
_________________________________________________________________

Své příspěvky do Zpravodaje čísla 2/2015 můžete zasílat na adresu
dz.zpravodaj@seznam.cz do 10. 3. 2015, děkuji!!
Grafická a stylistická úprava: Mgr. Zuzana Remešová a kol.

