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SLOVO STAROSTY
Léto budiž pochváleno…
Vážení spoluobčané, jak jste zaznamenali na webu obce i na obecní vývěsce, zastupitelstvo
obce se aktivně schází i v letních měsících. Řeší především investiční akce, které jsme v jarních
měsících připravovali, schvalovali zadávací podmínky pro výběrové řízení, postupně soutěže
realizovali a v současné době schvalujeme smlouvy i zahajujeme investiční akce. Od 13. července se
realizuje stavba prodejního stánku v obecním areálu u zámku v nákladu 1,5 mil korun. Do konce
prázdnin se budou měnit všechny zbývající okna v budově mateřské školy a v průběhu podzimu se
provede zateplení celé budovy školky. Na tuto akci o nákladech 2,14 milionu korun má obec slíbenou
dotaci 1,48 milionu korun. V měsíci srpnu se začne provádět 1. etapa rekonstrukce mostu na ulici
Nádražní přeložkou plynu a zpevněním břehu. Tato stavba si vyžádá kratší dopravní omezení na ulici
Nádražní. Obec získala také dotaci na nákup kompostérů, kontejnerů a svozového vozidla na BIO
odpad ve výši 2,2 mil korun. Náš podíl činí cca 260 tisíc. O způsobu přidělování kompostérů píšeme
na jiném místě ve zpravodaji. Nečeká nás žádná okurková sezóna, ale spíš vyhrnutí rukávů. Obracím
se především na Vás rodiče menších dětí s žádostí o zajištění jejich bezpečnosti v okolí staveb,
přestože stavby budou stavebními firmami zabezpečeny. Zároveň si přeji, abychom všechny zahájené
stavby v řádných termínech zvládli bez komplikací a ke spokojenosti nás všech. vám všem, kteří v létě
budete čerpat dovolenou, přeji její klidné prožití kdekoli, kde je krásně, ve společnosti vašich blízkých
i ostatních přátel.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

PRAŠIVÁ – setkání dětí s o. biskupem
Jupí, začínají prázdniny je 1. 7. a my jedeme na výlet do Beskyd na Prašivou. Cestujeme
autobusem od školy. Autobus nám objednal pan farář Jan Kučera. Na Prašivé byla mše, celebroval ji
otec biskup Lobkovic. Sešlo se tam mnoho lidí. Potom jsme pokračovali ve výstupu na vrchol Prašivé.
Tam nás čekalo 24 stanovišť, u kterých jsme plnili různé úkoly. Téma setkaní znělo: Z mnoha zrnek
jeden chléb. Při zpáteční cestě jsme v autobuse hráli hry.
Eliška Mičková, malá účastnice
Stejně jako v loni jsme se i letos 1.7. vydali na Prašivou, kde proběhlo setkání s otcem
biskupem. Téma bylo: „Z mnoha zrnek jeden chléb.“ Letos se nás sešlo velice málo, ale jeli jsme. Po
příjezdu pod Prašivou jsme se účastnili mše svaté s otcem biskupem. Poté jsme vyšli na vrchol hory
Prašivé, kde nás čekalo mnoho aktivit, například poznávání obilných zrn, jak se peče chléb, chléb pro
mše svaté a mnoho dalších. Projeli jsme se také na bryčce a poznali mnoho lidí z fotografií a článku
cizinců, kteří zůstali u nás. Ve tři hodiny jsme znova sešli k autobusům a odjeli domů. Doufám, že nás
příští rok pojede víc, určitě to doporučuji. ☺
za účastníky Sandra Losertová

NAŠI OSLAVENCI
Gratulujeme!
60 let- Alena Rubá 8. 7. 1955
65 let- Jiří Holuša 6. 8. 1950
70 let- Jan Harazín 9. 7. 1945
75 let- Eduard Pavelek 11. 8. 1940
90 let- Růžena Ptáková 31. 8. 1925

BIO INFORMACE
Zamyšlení nad odpady
V měsíci květnu proběhl v naší obci tradiční sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů,
který ve spolupráci se svozovou firmou Marius Pedersen a.s. zajišťujeme v zákonem stanoveném
intervalu dvakrát ročně. Všichni, kteří jste se aktivně se svým odpadem sběru zúčastnili, jste byli

svědky použití svozového vozidla „Pres“, které odpad drtí a lisuje. Do jednoho vozidla se vejde objem
tří kontejnerů, které jsme byli zvyklí plnit v minulých letech. Mnohé z Vás určitě napadla otázka
směšování různých druhů odpadů do jednoho „balíku“. Byli jsme ubezpečeni svozovou firmou, že
uvedený „balík“ (v našem letošním případě dva balíky) je vysypán na dvůr firmy v Chlebičově nebo
v Hlučíně a pracovníky dále tříděn podle druhu odpadů. Zároveň byla firmou učiněna nabídka
exkurze do firmy a na třídící linku pro zástupce obce, kde bychom se mohli přesvědčit, jak se s odpady
odvezenými z naší obce dále nakládá. Stejným vozidlem „Pres“ jsou z naší obce odváženy plasty, kdy
jednotlivé pytle jsou lisovány do „balíku“, který je dále tříděn na třídící lince. Tím je nám umožněno
sbírat dohromady plasty, tetrapack a drobný kovový odpad do jednoho pytle. Za sběr odpadů, jak
jsem několikrát psal, dostává obec odměnu od firmy EKOKOM. Dostává ji však pouze za množství
vytříděného odpadu, které je sbíráno do stanovených nádob a ve stanovených termínech. V našem
případě například jen za odpady odevzdané v plastových pytlech a za uvedený den sběru. Plastový
odpad sebraný při velkoobjemovém odpadu se nám započítá do celkového odpadu pro statistický
výkaz o odpadech, ale odměnu za něj nedostaneme. Tímto bych vás chtěl vyzvat k třídění a odevzdání
plastového odpadu v termínech sběru plastového odpadu. Jedná se především o plastový odpad, který
se do pytle nevejde, ale svým složením je plastový (židle, barely, kbelíky, zbytky polystyrénu ze
staveb, plastová krytina apod.). Uvedený odpad vystavíte stejně jako pytle před své domy a bude
odvezen ve svozový den. Jestliže nejsme schopni množství odpadů snižovat, snažme se alespoň

správným tříděním snižovat náklady na jejich odvoz a likvidaci. Pro ilustraci uvádím, že
letošní odpadová sobota patřila co do množství odpadů a nákladů k rekordním. Naši obecní
pokladnu stála necelých 41 tisíc korun.
Problematika vysokých nákladů na likvidaci odpadů netrápí jen naši obec. Za tímto účelem se spojilo
sedm obcí Mikroregionu Hvozdnice, včetně naší obce, abychom se pokusili pod vedením firmy
eCENTRE a.s. připravit podklady a provést společnou elektronickou dražbu na společného vývozce
odpadů. Celá administrace přípravy a provedení případné aukce bude stát naši obec cca 20 tisíc korun.
Rada obce schválila zapojení naší obce do projektu i úhradu nákladů. Věříme, že společným řešením
problematiky odpadů se všem obcím náklady na dalších 3 - 5 let zefektivní. Co však můžeme udělat
pro snížení nákladů na odpad doma? Při vyhazování čehokoli se zamyslet, kde to patří a co to asi bude
stát. Naplněná popelnice je to nejdražší, co nás může potkat.
Jaroslav Vaněk, starosta obce
Bioodpad a domovní kompostéry
V uplynulých týdnech naše obec získala dotace na svoz a likvidaci bioodpadů. V dalších krocích pak
následovalo výběrové řízení, v němž byl zvolen dodavatel malého svozového nákladního vozidla,
obecního štěpkovače, kontejnerů pro odvoz odpadu a také 250 kusů kvalitních domovních
kompostérů. Hodnota těchto kompostérů bez zmíněné dotace je přibližně 3 000,-Kč za kus. Pro
občany budou tyto kompostéry po sepsání smlouvy o pronájmu na 5 let vydávány bezplatně. Zájemci
mohou k žádosti o uvedené kompostéry využít formulář v tomto čísle Zpravodaje nebo si jej stáhnout
z obecních webových stránek www.dolnizivotice.cz, vytisknout a vyplněný vhodit do schránky ve
vestibulu samoobsluhy nebo předat na obecním úřadě. Podle počtu zájemců pak bude přednostně
přidělován jen jeden kompostér na žadatele.
Milan Remeš, místostarosta obce

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Slet čarodějnic
První májový den byl letos v naší obci
zpestřený odpolední akcí Slet čarodějnic, která se
konala v areálu „Lesík“. Čarodějnické řádění se
sice o pár hodin opozdilo, ale připravené netradiční
úkoly, soutěže, kolo štěstí, čarodějnická chýše,
střelnice, opékání hadů a jiné atrakce, stály za to.
Chutnala čerstvá, voňavá smaženice i párky
v rohlíku. Hudba roztančila malé čaroděje i

čarodějnice a byly rozdány odměny asi padesáti zúčastněným maskám. Na závěr všechny mírně zalil
májový deštík, ale dobrou náladu nepokazil. 
Svátek sv. Floriana
V neděli 3. května proběhly oslavy svátku sv. Floriana, patrona hasičů. Oslavy začaly
průvodem dolnoživotských a hertických hasičů ve slavnostních uniformách, který v čele se zástavami
prošel naší obcí za doprovodu naší dechové hudby. Na místním hřbitově pak byla položena kytice na
uctění památky zesnulých hasičů a následovala mše svatá zasvěcená sv. Florianovi. Slavnostní den
pokračoval v areálu „Lesík“, kde všechny zúčastněné čekal skvělý oběd.
za SDH Iveta Kramná
Opavská liga
V sobotu 11. 7. 2015 proběhlo 5. kolo opavské ligy v požárním sportu, které pořádal životský
sbor dobrovolných hasičů. Celá soutěž probíhala za krásného a teplého počasí na hřišti v Dolních
Životicích.
Celkově se zúčastnilo 22 družstev - 10 družstev mužů, 8 družstev žen a 4 družstva dorostu.
V kategorii muži si nejlépe vedli na nástřikové terče družstva SDH Uhlířov, Jamnice
a Komarovské Chaloupky. V ženské kategorii vyhrály ženy z Malých Hoštic, druhé byly Dolní
Životice B a třetí skončily ženy ze Slavkova. Ženy Dolní Životice A skončily na 4. místě. Kategorie
dorost vyhráli borci ze Štěpánkovic, za nimi se pak umístil Podvihov a Slavkov. Celkově se naše ženy
drží na 4. místě s 69 body. Velké díky patří všem organizátorům soutěže, rozhodčím, publiku, a taky
naším HASIČŮM za skvěle připravenou soutěž ligy, občerstvení a zázemí.
Za SDH Dolní Životice Bc. Lucie
Čermínová

Co nového v areálu
Jak mnozí z vás ví, má obec
v letošním roce v plánu vystavět v
areálu
nové
zázemí
a prodejní stánek. K tomu bylo
zapotřebí odstranit ten stávající.
Tento úkol si vzali na starost
provozovatelé
a původní stavitelé – místní hasiči.
Úkol se podařilo splnit, a tak se
můžeme těšit na novou stavbu, která
by měla splňovat přísná kritéria
nejen po stránce hygieny, ale i nájemců
z vašich řad. Při bourání bylo
odpracováno 350 hodin. Pro ty, kterým
bude původní stavba chybět, přikládáme
pár obrázků.
A co chystáme dál? Nyní probíhá
budování chodníku mezi areálem
a rybníkem, který vybavíme lavičkami.
Následně chceme zrekonstruovat dětský
koutek s pískovištěm a houpačkami.
V podzimních měsících pak vybudujeme opěrnou zeď pod svahem za novými budovami. Materiál na
tuto akci hradí obec. V příštím roce budeme usilovat o vybudování nového pódia, které by mělo
zmírnit hlukovou zátěž z hudebních produkcí pořádaných v areálu, (prostě poslat hudbu do polí).
K tomu ale budeme potřebovat finanční podporu a souhlas zastupitelstva obce. Věřím, že se nám vše
podaří a zpříjemníme tím život nejen v areálu, ale i v naší krásné obci.
Na letošní léto hasiči připravuji:
- 7. srpna v areálu u zámku 24. ročník „Nočního turnaje v nohejbalu trojic“, začátek v 18 hodin
- 21. srpna v areálu u zámku tradiční „Noční volejbalový turnaj smíšených družstev“, začátek v 18
hodin
- 29. srpna díky kladným ohlasům na loňské Sportovní odpoledne, v areálu u zámku od 15 hodin
„Zábavné odpoledne pro děti a mládež Dolních Životic a okolí“. Podrobnější informace byly
uvedeny v minulém vydání Zpravodaje, a také jsou na stránkách www.sdhdolnizivotice.eu

starosta hasičů Miroslav Lukáš
SKAUTI V DOLNÍCH ŽIVOTICÍCH
Liberec – hlavní město Roveringu 2015
Jak to vypadá, když se v jednom městě, v areálu Vesec v Liberci sejde přes půl druhého tisíce
skautů a skautek z celé republiky? Zkuste si to představit. Počasí je úžasné, sluníčko svítí, teploty se
pohybují kolem třicítky, všude kolem vás jsou usměvaví lidé, které se nemusíte bát oslovit a začít si
s nimi povídat. Prostě paráda, a to už od chvíle, kdy stojíte ve frontě na registraci a čekáte na svůj
extra skautský šátek, který jen tak někdo nemá. Co víc si přát? Jedno přání by bylo. Říkáte si: “Co
takhle nějaký program?“ Nejlíp něco užitečného. Ale i toto je na Obroku splněno.
Obrok se pořádá co dva roky – tudíž obrok – je to našlapaná akce pro Rovery
a Rangers (skauty a skautky 15 – 26 let). Potkávají se, diskutují s odborníky, navazují kontakty,
realizují workshopy i službu pro místní komunitu lidí. Večery pak vyplní zábavou
na koncertech či jiných představeních nebo posezením v na krátkou dobu postavených čajovnách či
kavárnách.

Pomáhali jsme uklízet v ZOO
Liberec, natírali plot u přehrady, nebo stavěli
chodník na Ještěd… Dostali jsme inspiraci
na hry a aktivity k vedení schůzek, zkusili si
spoustu netradičních sportů, načerpali
zajímavé poznatky z různých oblastí.
Přednášelo nám, přes šedesát významných
osobností, například: herec a divadelník
Marek Vašut, miliardář Karel Janeček,
jaderná
fyzička
Dana
Drábová,
šéfkomentátor sportu České televize Robert
Záruba, prezident státu Liberland Vít
Jedlička,
europoslanec
Jiří
Pospíšil,
spisovatel Petr Ludwig, spoluzakladatel organizace Dobrý anděl Petr Sýkora, exministr, disident
a chartista Alexandr Vondra, ředitel Městské knihovny v Praze Tomáš Řehák a spoustu dalších
zajímavých lidí. Písničku i s videoklipem, kterou pro nás složil Voxel, si můžete poslechnout na
youtube.com, když zadáte - Voxel: Ta naše (skautská).
Karolína Šášková a Vít Lebeda
OHLÉDNUTÍ ZA ZVĚŘINOVÝMI HODY
Od pátku 19. 6. do soboty 20. 6. se na Myslivecké chatě MS Kapalice v Dolních Životicích
konaly zvěřinové hody. I přes nepřízeň počasí, bouřku a dešťové přeháňky, přišel ochutnat výtečné
speciality rekordní počet návštěvníků. Kulturní vsuvkou byla živá country kapela s V. Toporčákem,
při které si mohli lidé nejen zazpívat, ale i zatancovat a poslechnout fanfáry mysliveckých trubačů.
Zpestřením bylo losování o zajímavé ceny a děti si mohly vyzkoušet svoji mušku při střelbě ze
vzduchovky. Věříme, že se všichni, kteří hody navštívili, dobře pobavili, pochutnali si a pokud se na
někoho nedostalo, tak snad příště… 
Všem příznivcům děkují myslivci

LETNÍ PRANOSTIKY
Červenec nese parna, krupobití a medovice, jestli hojný na bouřky a vichřice.
Když dne ubývá, horka přibývá.
Červenec - úrody blíženec.
Co červenec neuvaří, srpen nedopeče.
Nejsou-li v srpnu hřiby, nebude v zimě sněhu.
http://www.pranostika.cz/srpen.html

BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Jitrocel kopinatý
Jitrocel kopinatý je jednou
z nejznámějších u nás rostoucích rostlin.
Když se řekne jitrocel, povětšinou se
nám vybaví jitrocelový sirup účinný proti
kašli, případně jeho listy přikládané na
ranky. Sbírají se listy. Listy obsahují tzv.
irinoidní glykosidy, jejichž obsah se
mění podle stáří rostliny. Dále obsahuje
fenylethanoidy,
slizy,
flavonoidy,
tříslové kyseliny, kumariny nebo i jiné
minerální látky, jako je kyselina
křemičitá, zinek či draslík. Vnitřně se
používá ve formě nálevu. Léčivé účinky mají i semena. Jitrocel kopinatý se používá hlavně při kašli,
katarech horních dýchacích cest a zánětlivých onemocněních dutiny ústní a hltanu.
Zmírňuje totiž dráždění ke kašli, podporuje vykašlávání a uvolňuje hleny. Listy se sbírají od května
do srpna, nejlépe v dobu kdy rostlina kvete. Jitrocelový list je velmi náročný na správné sušení,
pomačkané, vlhké nebo zapařené listy černají a jako droga jsou pak bezcenné.
Čaj z jitrocele
Užívání jitrocelového čaje je maximálně vhodné v době nachlazení, při angíně, chřipce, zápalu plic,
zánětech dýchacích cest, je prospěšný i pro astmatiky, ale také pro kuřáky, protože čistí plíce
a průdušky. 1 vrchovatou kávovou lžičku sušené bylinky přelijeme 250 ml vroucí vody a necháme 10
- 15 minut louhovat. Doporučuje se užívat 1 - 3x denně, podle požadovaného účinku a akutnosti
zdravotních potíží.
Jitrocelový sirup: 3 plné hrsti listů čerstvého jitrocele, 2 šálky krystalického cukru. Pokrájíme listy
jitrocele na malé kousky. Pak nakládáme do sklenice spolu s cukrem metodou „na vrstvy“, která jsou
silná asi jeden centimetr. Začneme jitrocelem, vytvoříme si asi centimetr silnou vrstvu, pak zasypeme
cukrem, pak opět vrstva jitrocele, a takto pokračujeme, dokud není sklenice plná. Pak ji zasypte ještě
trochu cukrem. Umístěte ji na teplejší slunné místo a nechte jeden až dva dny odpočinout. Cukr se
rozpustí a vytáhne z jitrocele šťávu. Pak přecedíme a vymačkáme všechnu šťávu z jitrocele.
Jitrocelová mast podle bylinářky Flachové: 2 hrsti rozmačkaných jitrocelových listů smícháme s 1/2
kg škvařeného sádla, necháme týden ve sklepě (v chladu a temnu). Poté povaříme, přefiltrujeme (přes
plátýnko). Přidáme 250 ml čerstvé jitrocelové šťávy. Můžeme přidat i trochu včelího vosku (není
nutné, pouze pro lepší konzistenci). Použití – hojí vředy, záněty, popáleniny, řezné rány.
Andrea Vaňková
LETNÍ MLSÁNÍ

Rychlý zákusek s ovocem
Rádi mlsáte, máte plnou zahradu ovoce, ale neradi v horkém letním počasí trávíte
dlouhý čas u rozpálené plotny? Pak mám pro vás recept na rychlý koláč, za který vás pochválí
celá rodina, ba i přísná tchýně.
Postup: 2 hrnky polohrubé mouky, 1 hrnek cukr moučka, 1 vanilínový cukr, ¾ másla
smíchejte v míse tak, aby se vytvořila směs podobná posypce. Tu pak nasypte do vymazaného
pekáčku (já používám pečicí papír). Na směs nalejte pudink z ¾ l mléka a dvou pytlíků
vanilkového pudinku. Pak už jen pokryjte ovocem a upečte dozlatova.
Z. R.

FOTOGALERIE MŠ A ZŠ DOLNÍ ŽIVOTICE

Závěrečná fotka školního roku 2014-2015,
Děti z MŠ ve Slezském muzeu, Pasování
Předškoláků, Poslední zvonění, Loučení
s pátým ročníkem, Den dětí s Klubem
rodičů, Vítání občánků

Své příspěvky nám můžete odesílat na e-mailovou adresu dz.zpravodaj@seznam.cz,
nebo vhazovat do schránky, která je umístěna v předsíni obchodu v centru obce.
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje je 15. 9. 2015!
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