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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
máme za sebou první měsíc nového
roku, do kterého jsme si přáli především zdraví.
Bohužel jsme se museli během prvních
týdnů letošního roku rozloučit s několika našimi přáteli, které i jiné nemoci než
dennodenně připomínaný Covid-19 vyčerpaly a odvedly na věčnost. Na všechny
budeme ještě dlouho vzpomínat – čest
jejich památce a upřímnou účast se všemi
pozůstalými.
Každý den jsme vystavováni údajům, kolik nás na pandemii onemocnělo a kolik
zemřelo. Jsem přesvědčen, že čísla nejsou
úplná. Jestliže k 31. lednu hygienická stanice uvádí 180 prokázaných pozitivních
testů v naší obci, odhaduji při pravidelném sledování údajů 30 % navíc, protože
mám stejně jako vy sami zkušenosti s přáteli, kteří na žádných testech nebyli a jako
za starých časů ulehli a vypotili se. Zda je to
dobře či špatně, nechci hodnotit. Jsme vystavováni reklamám, abychom se nechali
očkovat. Také náš obvodní lékař vyvinul
hodně úsilí, aby mohl ohroženou skupinu
nad 80 let mezi svými pacienty naočkovat.
Žel, jak sami víte, realita hodně pokulhává
za přáním. Nahrává to jen protekci a zpochybňování. Vzpomenu-li si na vyprávění
mé maminky, kolik nešťastných matek
před šedesáti, sedmdesáti a více lety se
zoufalými pokusy snažilo zachránit před
smrtí své děti napadené záškrtem, neštovicemi, spalničkami a dalšími zákeřnými
nemocemi a jak během jedné generace
tyto nemoci vlivem očkování takřka vymizely, pak nemáme jiné řešení, než projít
očkováním i na pandemii Covid-19. Nejsem propagátor, jen vzpomínám spolu

s mnohými z vás na naše již dávno zemřelé
předky a snažím se najít poučení pro dnešní dny.
Vážení přátelé, chápu nervozitu a rozladění většiny nás nad stále se měnícími
opatřeními, které vzbuzují občas údiv,
úsměv i vztek. Na chvíli nás zasáhne zpráva o úmrtí nějaké celebrity na Covid, ale
začíná u nás převládat lhostejnost. Prosím, nebuďme lhostejní a nepropadejme
beznaději. Stejně jako za války i nyní musí
zemědělec zasít a sklidit, pekař upéci chleba, prodavač jej prodávat, lékař léčit, rodit
děti a někdo další pochovávat zemřelé. Život se svými zákonnými běžnými potřebami musí jít dál. Vím, že nám chybí vzájemná pospolitost a setkávání se u zábavy či
jen tak na kus řeči. To vše můžeme a občas
i musíme dělat. Jen prosím zachovávejme
vzájemnou ohleduplnost a ochranu sebe
i jiných. Nejen proto, abychom to vše přežili, ale také proto, abychom si sebe i našich sousedů nepřestali vážit.
Vážení přátelé, úvodník zpravodaje by
měl být i optimistický. Nevím, zda se mi to
v posledních několika vydáních daří. Přeji
vám i nám všem, abychom nezlehčovali
a nenechali se zastrašit denním hlášením
o počtu nemocných a zemřelých. Přeji
nám všem, abychom našli pomoc, když ji
budeme z jakéhokoli důvodu potřebovat.
Přeji nám všem, abychom zůstali natolik
zdrávi a schopni se postarat o naše nejbližší, když to budou potřebovat. Přeji nám
všem každodenní probuzení se s úsměvem a přáním Boží pomoci pro naše konání. Přeji nám všem lásku a zdraví. Chraňme
se a braňme se. Děkuji.
Jaroslav Vaněk
starosta obce
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CO NÁS LETOS V OBCI ČEKÁ
Uběhl měsíc leden a zastupitelstvo má
za sebou své první letošní zasedání. Pokud
sledujete usnesení zastupitelstva obce, víte,
co máme připraveno na letošní rok v obci
opravit, zvelebit. V letošním roce však poprvé v tomto století budeme i bourat. Po zakoupení bývalé administrativní budovy
zemědělského družstva a zhodnocení jejího stavu jsme se rozhodli využit nabízené
dotace od Ministerstva pro místní rozvoj
na regeneraci zaostalých a opuštěných
hospodářských objektů tzv. „brownfield“
a budovu zbourat. Vím, co vše mnozí z Vás
v souvislostí s touto budovou pamatují
a jak sloužila nejen zemědělcům po opravě
v roce 1988. Při kontrole a prohlídce prostor
před třemi léty i za účasti stavařů jsme byli
zděšeni, jak je budova zchátrala uvnitř. Daleko více než vně. Zastupitelstvo v minulém
období si nechalo zpracovat urbanistickou
studii pro stavbu víceúčelového sociálního
zařízení na tomto místě a před rozhodnutím řešit potřebnou stavbu rozhodlo o vyčištění plochy. Na demolici jsme obdrželi
dotaci ve výši 70 % uznatelných nákladů.
Demolici bude provádět firma Kamil Tengler s.r.o., která předložila nabídku s nejnižší
cenou 1.438.139 Kč včetně DPH. Po zbourání budovy bude plocha upravena, ozeleněna a připravena na projektování potřebné
občanské vybavenosti obce. Obecní pozemek pod bouranou budovou je z části
dvora v těsném sousedství pozemku Zemědělského družstva Otice, které zatím dle
vyjádření pana předsedy nemá představu
o jeho využití.

Druhou stavbou, na kterou obec obdržela dotaci již na podzim roku 2020 také
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od Ministerstva pro místní rozvoj ve výši
824 tis. Kč je stavba schodiště a vstupu
do budovy mateřské školy. Venkovní schodiště ve školce je dlouhodobě ve špatném
stavu vlivem zatékání do tělesa schodiště
již od novoti. Stavbu bude provádět firma RAIL s.r.o. Opava s celkovými náklady
1.775 tis. Kč včetně DPH. Zastupitelstvo se
rozhodlo ke schodišti opravit i příjezdovou
komunikaci uvnitř areálu. Stavba bude zahájena v březnu a pro vstup do budovy
školky budeme po nezbytně nutnou dobu
používat provizorní schodiště na severní
straně budovy – dnes vstup do knihovny.
Prosíme rodiče o pochopení a o zvýšenou
pozornost nad svými dětmi. Velice děkuji.
Zastupitelstvo v lednu také schválilo smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace Splaškové kanalizace včetně
přípojek v Dolních Životicích a projektové
dokumentace Vodovodu a splaškové kanalizace v Herticích. Na projektovou dokumentaci chceme využit dotace ze Státního
fondu životního prostředí. Projektové práce
bude provádět firma MEDIUM project EU
s.r.o. z Pardubic. Firma již zahájila přípravné
podklady pro projektování a v dalších týdnech se i na Vašich pozemcích v Herticích
a za železniční tratí mohou objevit geodeti,
kteří budou zaměřovat pozemky pro projekt. Tak na ně prosím nepouštějte psy, pracují ve Váš prospěch. Velice děkuji.
Velkou akci je infrastruktura pro obytnou
zónu nad ulicí Polní. Zde bude v únoru vydáno územní rozhodnutí a po nabytí právní
moci budeme moci pokračovat v dalším řízení a možné přípravě na realizaci. S touto
stavbou souvisí dokumentace ochranného
valu nad obytnou zónou. Máme vypracované podklady pro jednání s vlastníky a čekáme na vyjádření Povodí Odry s.p. k zaústění
vod z pozemků od „Jezdkovské“ cesty do Litultovického potoka v prostoru polní cesty
„Umrlá“.
Další stavbou, kterou věříme, že se podaří
i přes mnohé obtíže a velké zdržení realizovat, je rekonstrukce budovy „Skautovny“. Podrobně o ní informoval Ing. Vítek
Lebeda v minulých zpravodajích. Zde ještě

neznáme, kdo bude stavbu provádět, za jakou cenu a jaký bude konečný podíl obce,
na který má vliv několik skutečností a podmínek.
Obec také obdržela dotaci na nákup nového dopravního automobilu pro Jednotku
sboru dobrovolných hasičů. Auto bude vybaveno pro výjezdy k zásahům a bude sloužit k dopravě osob nejen pro hasičské účely.
Vážení přátelé, z uvedeného výčtu je vidět,

že jsme v loňském roce věnovali hodně
času přípravám a i přes situaci s pandemií
COVID-19 si vyhrnujeme rukávy a s respirátorem na obličeji se chceme poprat
o zdárný výsledek. Prosím všechny, koho
se stavby dotknou, o pochopení, bezpečnost Vás i Vašich blízkých a shovívavost.
Velice děkuji.
Jaroslav Vaněk
starosta obce

OZNÁMENÍ OBČANŮM
„SBĚRNÝ DVŮR - MĚSTYS LITULTOVICE“
1. Druhy odpadů nebo skupiny a podskupiny odpadů podle Katalogu odpadů, které
mohou být v zařízení využívány,odstraňovány, sbírány nebo vykupovány
Kat. číslo Název odpadu

170405

Železo a ocel

Odpadní barvy a laky obsahující or080111* ganická rozpouštědla nebo jiné nebezpečné látky

170406

Cín

130110*

Nechlorované hydraulické minerální
oleje

170407

Směsné kovy

130208*

Jiné motorové, převodové a mazací
oleje

170411

Kabely neuvedené pod 17 04 10

200101

Papír a lepenka

200102
200110
200111
200113*
200114*
200115*
200117*
200119*

Sklo
Oděvy
Textilní materiály
Rozpouštědla
Kyseliny
Zásady
Fotochemikálie
Pesticidy

Jiná rozpouštědla a směsi rozpouštědel
150101 Papírové a lepenkové obaly
150102 Plastové obaly
150103 Dřevěné obaly
150104 Kovové obaly
150105 Kompozitní obaly
150106 Směsné obaly
150107 Skleněné obaly
150109 Textilní obaly
Obaly obsahující zbytky nebezpeč150110* ných látek nebo obaly těmito látkami
znečištěné
140603*

Absorpční činidla, filtrační materiály
(včetně olejových filtrů jinak blíže
150202* neurčených), čisticí tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými
látkami
160103

Pneumatiky

160107* Olejové filtry
160601* Olověné akumulátory

200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
200125

Jedlý olej a tuk

200126*

Olej a tuk neuvedený pod číslem
20 01 25

200127*

Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky)

Detergenty obsahující nebezpečné
látky
200131* Nepoužitá cytostatika
Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená
200132*
pod číslem 20 01 31
200129*
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160602* Nikl-kadmiové baterie a akumulátory
160604*
160605
170401
170402
170403
170404

Alkalické baterie (kromě baterií uvedených pod číslem 16 06 03)
Jiné baterie a akumulátory
Meď, bronz, mosaz
Hliník
Olovo
Zinek

Baterie a akumulátory, zařazené pod
čísly 16 06 01,16 06 02 nebo pod
200133*
číslem 16 06 03 a netříděné baterie
a akumulátory obsahující tyto baterie
Dřevo neuvedené pod číslem
200138
20 01 37
200139 Plasty
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad
200301 Směsný komunální odpad
200307 Objemný odpad

2. Obchodní firma nebo název, právní forma a sídlo, je-li provozovatel právnickou osobou; jméno a příjmení, obchodní firma, bydliště a místo podnikání, liší-li se od bydliště,
je-li provozovatel fyzickou osobou, včetně jména, příjmení a telefonního spojení osoby
oprávněné jednat jménem provozovatele Městys Litultovice, Litultovice 1, 747 55 Litultovice, IČO: 00300381. Odpovědná osoba: Ing. Jan Birgus, Tel.: 602 584 081.
3. Správní úřad, který vydal souhlas k provozování zařízení, a s jeho provozním řádem,
včetně telefonního spojení, Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor životního
prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18 Ostrava, tel.: 595 622 222
4. Provozní doba zařízení – zařízení je provozováno v období březen až říjen ÚTERÝ
od 15.00 do 18.00 hod, každý sudý týden SOBOTA od 8.00 do 12.00 hod. V období listopad až únor každý sudý týden ÚTERÝ od 14.00 do 16.00 hod., každý sudý týden SOBOTA od 8.00 do 12.00 hod. Ve státní svátky je zařízení zavřeno.

ODPADY 2021 A DÁL?
Vážení přátelé, od 1. ledna tohoto roku
nabyl účinnosti nový zákon o odpadech, který nám jiným způsobem upravuje nakládání s odpady.
Způsobil vrásky na čele mnoha lidem pohybujícím se okolo odpadů. Zastupitelé
v prosinci již měli informace, co zákon obsahuje a jaký finanční dopad to do obecního hospodaření s odpady bude postupně
přinášet. Také proto se poplatek za odpad
zvedl. To, že se zvyšuje cena za uložení
na skládce, je jen jeden nepříjemný parametr. K povinnostem obcí přibylo každoročně provádět vyúčtování hospodaření
s odpady za minulý rok. V přiložené tabulce
jsem uvedl všechny známé údaje po uzávěrce roku 2020. Můžete si prohlédnout,
co obec platí za který druh odpadu a jaké
množství jsme jej v roce 2020 a pro porovnání v roce 2019 v obci vyprodukovali
a také vytřídili. Určitě právě tvrdíte, že: „My
ne, my máme prázdné popelnice.“ Od roku
2021 se podle nového zákona zvýšila cena
za uložení na skládce směsného komunál-
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ního odpadu z 500 Kč/tunu na 800 Kč/tunu.
Obcím se podařilo vyjednat slevu za trvale
přihlášené občany pro směsný komunální odpad. Do tohoto odpadu patří to, co
dáme do popelnic, velkoobjemový odpad,
nerozložitelný bioodpad (thúje, pařezy
a kmeny stromů) a uliční smetky. Sleva se
počítá tak, že 200 kg uvedeného odpadu
za rok na jednoho trvale přihlášeného občana je za cenu 500 Kč za tunu a vše, co je
nad 200 kg na občana za rok je za 800 Kč
za tunu. Počet obyvatel se pro rok 2021
bere z údaje počtu k 1. 1. 2020 u nás 1 045.
Vše je uvedeno v tabulce a každý z Vás si to
u kávy může spočítat. Aby nás to neukolébalo, pak vězte, že každý rok se o 10 kg snižuje množství na občana a zvyšuje dražší
poplatek na skládce. Podrobně to najdete
v zákoně o odpadech. Dalším ukazatelem,
který obcím může zdražit nakládání s odpady, je procento vytříděnosti a využitelnosti
odpadů. S vytříděností na tom nejsme tak
špatně, ale využitelnost odpadů je celostátně špatná. Např. dle údajů vývozce odpadů

jen cca 30 % plastů je využitelných. Ostatní
končí v cementárně nebo na skládce.
Co s tím?
Snaha o snížení množství odpadů se v naší
obci oproti jiným nějak nenosí. Může na to
mít vliv mnoho věcí. Zastupitelé se tím zabývají a hledají řešení.

Určitě se k tomuto tématu ještě vrátíme.
Pro začátek bych navrhoval se zamyslet
nad uvedenými skutečnostmi a začít každý u sebe hledat způsob omezení tvorby
odpadu. Nejlepší odpad je ten, který nevznikne.
Jaroslav Vaněk
starosta obce

NÁKLADY NA ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ OBCE V ROCE 2020
Počet obyvatel pro evidenci od roku 2021 – 1 045 obyvatel
Druh odpadu
Uhrazené náklady Tuny 2020 Tuny 2019
Směsný komunální odpad
565 957,240, 55 t
238,556 t
Nebezpečný a velkobjemový odpad
89 734,6,944 t
4,719 t
(náklady)
Velkobjemový odpad
0,16,38 t
26,22 t
Tříděný odpad - plast
83 919,26,54 t
23,74 t
(svoz a zpracování)
Pytle na plastový odpad
21 962,0t
0t
Tříděný odpad - papír
15 133,6,5 t
3,96 t
(svoz a zpracování) bez ZŠ
Pytle na papírový odpad
3 933,0t
0t
Tříděný odpad - sklo
27 600,19,45 t
20,56 t
(vývoz a zpracování)
Nájem nádob a zvonů na sklo
47 335,0t
0t
BIOodpad - odvoz na kompostárnu
214 362,235,49 t
231,6 t
nebo skládku
BIOodpad - poplatek za zpracování
114 480,0t
0t
na kompostárně nebo skládce
ODĚVY BEZ DIAKONIE BROUMOV
0,1,492 t
1,995 t
Celkem náklady na odpad v obci
1 184 415,553,346 t
551,35 t
V nákladech nejsou započteny náklady na pracovníky obce zajišťující svoz papíru
a plastu, ani náklady na štěpkování a úklid BIO ve dvoře a náklady na PHM a techniku
obce. Vše je hrazeno z rozpočtu obce. Množství odpadů za rok 2019 a 2020 je pro
porovnání.
Náklady na obecní plochy
Uhrazené
Tržby - příjmy
započtené v celkových
náklady
nákladech za obec
Poplatek za odpad od občanů 643 510,Bioobec – odvoz na
62 748,Úhrada firem za využití
kompostárnu nebo skládku
189 911,obecního systému
BIOobec – poplatek za
EKOKOM - odměna za třídění 182 084,zpracování na kompostárně 65 460,odpadů
nebo skládce
Celkem za obecní BIOodpad 128 208,Celkem tržby
1 015 505,5

POROVNÁNÍ
Náklady

1 184 415,-

Tržby

-1 015 505,-

Rozdíl z rozpočtu obce

168 910,Vypracoval: Jaroslav Vaněk

SVOZOVÝ KALENDÁŘ
SVOZOVÝ KALENDÁŘ

OBEC DOLNÍOBEC
ŽIVOTICE,
DOLNÍHERTICE
ŽIVOTICE, HERTICE
SVOZOVÝ
KALENDÁŘ(svoz směsného
(svoz směsného komunálního
odpadu
v roce 2021)
komunálního
odpadu v roce 2021)
LICHÝ TÝDEN – ČTVRTEK

DUBEN
22.4.
KVĚTEN
20.5.
ČERVEN
17.6.

ČERVENEC
SRPEN
ZÁŘÍ

ŘÍJEN

LISTOPAD
PROSINEC

1.7. ČERVENEC
15.7.
12.8. SRPEN
26.8.
ZÁŘÍ
9.9.
23.9.
7.10. ŘÍJEN
21.10.
4.11. LISTOPAD
18.11.
2.12. PROSINEC
16.12.

lichý týden

BŘEZEN
25.3.

28.1.
25.2.
25.3.
22.4.
20.5.
17.6.

čtvrtek

ÚNOR
25.2.

14.1.
11.2.
11.3.
8.4.
6.5.
3.6.

lichý týden

LEDEN
28.1.

čtvrtek

14.1.
11.2.
11.3.
8.4.
6.5.
3.6.

1.7.
29.7. 15.7.
12.8.
26.8.
9.9.
23.9.
7.10.
21.10.
4.11.
18.11.
2.12.
30.12. 16.12.

Případná
svozového
dne Vámabude
v dostatečném
předstihu
oznámena !
Případná změna svozového
dne
Vám
bude v dostatečném
předstihu
oznámena
!
MOBILNÍzměna
SBĚRNA
velkoobjemových
nebezpečných
odpadů

sobota 1. května 2021
sobota 16. října 2021
MOBILNÍ
SBĚRNA velkoobjemových
nebezpečných odpadů
MOBILNÍ SBĚRNA
velkoobjemových
a nebezpečnýchaodpadů
PLASTY + TETRAPACK + KOVOVÉ OBALY
obal:
žlutý pytel s potiskem
Marius
Pedersen
sobota
května
2021
obota 1. května
2021 1.sběrný
sobota
16.
říjnasobota
2021 16. října 2021
PLASTY - PET lahve, fólie (čiré, barevné), mikrotenové sáčky, sáčky od bonbónů, oplatek
a cukrovinek, obaly od chipsů, kávy, igelitové tašky, plastové obaly neznečištěné potravinaPLASTY
++TETRAPACK
+ KOVOVÉ
PLASTY
+ TETRAPACK
KOVOVÉ
mi (kelímky
od jogurtů,
másla,
sýrů, masa),
vypláchnutéOBALY
HDPE
plasty (obalyOBALY
od kečupů, hořsběrný
obal:
žlutýsava,
pytel
s Pedersen
potiskem
Marius Pedersen
sběrný obal:
pytel skosmetiky,
potiskem
Marius
čice, šamponů,
pěny žlutý
do koupele,
domestosu,
prostředků
na mytí nádobí,
čistících prostředků),
obalový polystyren,
plastové hračky, atd.
PLASTY
PLASTY
TETRAPACK
nápojové
kartony
od
mléka,
džusů,
vína, oplatek
atd.obalyaod
PET
lahve, folie
(čiré, barevné),
sáčky, sáčky
od
cukrovinek,
e, folie (čiré,
barevné),
mikrotenové
sáčky,mikrotenové
sáčky od bonbónů,
oplatek
abonbónů,
cukrovinek,
chipsů, obaly o
kávy,
igelitové
tašky,
plastové
obaly
neznečištěné
potravinami
(kelímky
jogurtů,
másla, sýr
litové tašky,
plastové
obaly
potravinami
(kelímky
od jogurtů,
másla,od
sýrů,
masa),
KOVOVÉ
OBALY
-neznečištěné
kovové
obaly
neznečištěné
potravinami
(vypláchnuté
konzervy),
plasty
(obaly
od
kečupů,
hořčice,
pěny
do koupele,
kosmetiky, sava, do
uté HDPE vypláchnuté
plasty
(obalyHDPE
od piva
kečupů,
hořčice,
šamponů,
pěny
do šamponů,
koupele,
kosmetiky,
sava, domestosu,
plechovky
od
a jiných
nápojů,
drobné
kovové
předměty
z domácností,
sprejové
prostředků
na mytí
nádobí,
čistících
prostředků),
polystyren,
plastové
ků na mytí nádobí,
čistících
prostředků),
obalový
polystyren,
plastové
hračky,svíček,
atd.
nádobky,
kovová
víčka,
prázdné obalový
obaly
čajových
atd. hračky, atd.
26. ledna
13.
dubna
13. července
5. října
TETRAPACK
TETRAPACK
nápojové
kartony
od3.mléka,
mléka, džusů,
vína,
atd.
15. únoranápojové kartony
11. od
května
srpna džusů, vína, atd.
9. listopadu
KOVOVÉ
OBALY KOVOVÉ
4. března
15. června
7. OBALY
září
7. prosince

kovové obaly
neznečištěné
potravinami
(vypláchnuté
konzervy),
od pivadrobné
a jiných nápojů
baly neznečištěné
potravinami
(vypláchnuté
konzervy),
plechovky
od piva plechovky
a jiných nápojů,
PAPÍR
kovové předměty
zsběrný
domácností,
sprejové
nádobky,
kovová
víčka,
prázdné
obaly
čajových svíček, atd.
ředměty z domácností,
sprejové
nádobky,
kovová
víčka,
obaly
čajových
svíček,
atd.
obal: modrý
pytel
s prázdné
potiskem
Marius
Pedersen

ledna
února
března

ANO: 26.
noviny,
časopisy,
katalogy, 13.
neznečištěné
papírové sáčky,
kartony,5.krabice,
ledna
dubna
13. července
13. dubna
13. července
října kancelář-5. října
ský papír,
knihy, sešity, obalový papír, reklamní letáky, atd.
15. února
11. května3. srpna
3. srpna
9. listopadu
11. května
9. listopadu
NE !!!: kopírák, voskovaný papír, hygienické potřeby, papír znečištěný potravinami, pou15.
června
7.
září
7. prosince
15.
června
7.
září
7.
prosince
4.
března
žité plenky, textil, sklo, plasty, nebezpečný odpad, atd.
22. dubna
22. července
21. října
PAPÍR
PAPÍR
18. února
20. května
19. srpna
18. listopadu
sběrný
modrýMarius
pytel s Pedersen
potiskem Marius Pedersen
sběrný obal: modrý
pytel obal:
s potiskem
23. března
22. června
14. září
6. prosince

ANO: katalogy,
noviny, časopisy,
katalogy,
neznečištěné
papírové
sáčky,kancelářský
kartony, krabice,
pap
oviny, časopisy,
neznečištěné
papírové
sáčky, kartony,
krabice,
papír, kancelářský
knihy,
sešity,
obalový
papír,
reklamní letáky, atd..
balový papír,
reklamní
letáky,
atd..
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NE !!!: kopírák,
voskovanýpotřeby,
papír, hygienické
potřeby,
papír znečištěný
potravinami,
použité
opírák, voskovaný
papír, hygienické
papír znečištěný
potravinami,
použité
plenky, textil,
sklo, plenky, te

NABÍDKA SLUŽEB
NA PÉČI O SVÉ RODINNÉ PŘÍSLUŠNÍKY NEJSTE SAMI,
RÁDI VÁM POMŮŽEME
Projekt:
CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0016000
Podporujeme hrdinství, které není vidět III.
– klíčová aktivita č. 4
PODPORA DOMÁCÍ PÉČE
Ocitli jste se v situaci, kdy:
- Je Váš příbuzný v nemocnici a bude závislý na Vaší pomoci, podpoře a péči?
- Zdravotní stav Vaší blízké osoby se zhoršil a potřebujete radu, jak o něj začít pečovat?
- Nebo už pečujete, ale potřebujete podporu v tom, jak péči nadále zvládat?
tak VYUŽIJTE SLUŽBU PROVÁZENÍ
Služba provázení:
► podporuje neformální rodinné pečující v Moravskoslezském kraji,
► a to prostřednictvím provázejících pracovníků,
► je pro Vás zdarma.
Provázející pracovník (dále jen „provázející“):
► pomáhá zvyšovat kompetence Vás, rodinných pečujících,
► bude Vám předávat všechny potřebné
informace,
► pomůže Vám získat znalosti a dovednosti potřebné k péči o osobu blízkou,
► úzce spolupracuje s nemocnicí / jiným
zdravotnickým zařízením, kde se nachází Váš příbuzný,
► je externí zaměstnanec Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a je specializovaný na problematiku provázení
osob pečujících.
► Pokud je Váš příbuzný ještě v nemocnici:
► poskytne psychickou podporu při:
- vyrovnávání se se situací,
- porozumění, jak péče ovlivní běžný
život,
► podá pomocnou ruku ve všem, co Vám

usnadní zvládnout pečovat doma,
► v procesu přípravy na přechod ze zdravotnického zařízení do domácího prostředí poskytne:
► podporu při zajištění dávek, např. příspěvku na péči,
► pomoc při zajištění pomůcek pro péči
(např. lůžko, zvedák, chodítko, nafukovací vana, atd.),
► nabídku informací a dovedností pro
domácí péči (např. jak správně manipulovat, poskytovat osobní hygienu,
podávat stravu).
Potřebujete při péči doma sladit rodinný
či osobní život nebo jste jen unavení?
► Provázející Vám pomůže zajistit další
návazné služby:
- odlehčovací sociální služby jsou pro
Vás, pokud si potřebujete odpočinout nebo zařídit něco důležitého,
- terénní nebo ambulantní služby
Vám pomůžou v péči o příbuzného.
Máte potřebu se o své starosti podělit
s někým, kdo Vám bude rozumět?
► Provázející zprostředkuje kontakt na:
- svépomocnou skupinu pro pečující
(lidé, kteří také pečují a jsou v podobné situaci),
- pacientskou organizaci (opečovávané osoby se stejnou diagnózou).
Projekt je časově omezen, realizace
probíhá od listopadu 2020 do března
2022
KONTAKTY:
Pokud chcete získat více informací o aktivitě provázení, kontaktujte:
Mgr. Markétu Vaculovou
odborného specialistu Projektu
tel.: 731 406 570
vaculova.marketa@seznam.cz
MÍSTA, KDE od listopadu 2020 do března 2022 pilotně PŮSOBÍ PROVÁZEJÍCÍ
PRACOVNÍCI:
7

OPAVA a přilehlé obce
Pavlína Králová, DiS.
e-mail: kralova.p@post.cz
tel.: 721 212 162
OPAVA a přilehlé obce
Bc. Tereza Šenková
e-mail: terinka.senkova@gmail.com
tel.: 722 066 229
ČESKÝ TĚŠÍN / TŘINEC a přilehlé obce
Bc. Beáta Dulawová
e-mail: beata.dulawova@centrum.cz
tel.: 608 038 441

JABLUNKOV / TŘINEC a přilehlé obce
Mgr. Monika Rojčíková
e-mail: m.rojcikova@seznam.cz
tel.: 733 598 568
HAVÍŘOV / FRÝDEK-MÍSTEK a přilehlé obce
Mgr. Jana Tiahan Wojtoňová
e-mail: jana.wojtonova@seznam.cz
tel.: 775 628 819
OSTRAVA - jen pro rodiny s dětmi do 18 let
Mgr. Iva Kuzníková, Ph.D.
e-mail: iva.kuznikova@fno.cz
tel.: 703 171 602

POŽÁRNÍ BEZPEČNOST
NA AKCÍCH S VĚTŠÍM POČTEM OSOB
Nový rok a zimní období je čas, kdy nastává
období plesů a jiných velkých společenských událostí. Organizátoři a provozovatelé plesů by však v žádném případě neměli
zapomínat na kvalitní zabezpečení požární
bezpečnosti.
Každá akce, ať už se jedná o kulturní, společenskou nebo sportovní, se může konat
jen ve stavbách, které jsou k takovému
účelu určeny, tj. ve stavbách, pro které
byl při jejich projektování a realizaci řešen
a zabezpečen dostatečný počet a kapacita
únikových cest a další požadavky požární
bezpečnosti a které byly pro pořádání takových akcí zkolaudovány stavebním úřadem.
V průběhu akce jsou organizátoři, popř.
provozovatelé, mimo jiné povinni zabezpečit především dostatek trvale volných
a otevřených únikových východů, dbát
na jejich označení, mít dostatek hasebních
prostředků, proškolené preventivní požární hlídky a pořadatele (u akcí nad 200
osob) apod. V žádném případě nesmí být
počet účastníků akce větší, než je kapacita
sálu uvedená v projektové dokumentaci.
Organizátor je také povinen nezahajovat
akci při zjištění nedostatků v dodržování
podmínek požární bezpečnosti, které nelze
odstranit před jejím zahájením. Povinností
organizátora je rovněž akci přerušit nebo
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i ukončit při bezprostředním nebezpečí
vzniku požáru a zejména v případě, že je
znemožněn únik nebo evakuace osob.
Nelze zapomínat ani na to, že povinností
organizátorů je rovněž odpovídajícím způsobem a v potřebném rozsahu seznámit
účastníky akce i účinkující se stanovenými
opatřeními k zabezpečení požární ochrany,
zejména s vysměrováním únikových cest,
označením únikových východů, popřípadě
vyznačením zákazů kouření nebo kuřáckých koutků, umístěním hasicích přístrojů
apod. Účastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.
Pozor je rovněž třeba dát na výzdobu sálu,
zejména na hořlavé materiály zavěšené
pod stropem. Takové materiály mohou
v případě zapálení odkapávat nebo přímo
hořící odpadávat na unikající osoby. Pokud se tedy ples koná v prostoru určeném
ke shromažďování osob (tato skutečnost
vyplývá z projektové dokumentace), pak
nad místy, kudy unikají osoby, a v celém
podhledu a prostoru pod stropem shromažďovacího prostoru nesmí být použity
hořlavé látky nebo látky, které při hoření
odpadávají nebo odkapávají.
Všechny povinnosti organizátorů akcí
s větším počtem osob (ve většině případů jde o účast více než 200 osob) jsou
kromě zákona č. 133/1985 Sb., o požární

ochraně, ve znění pozdějších předpisů,
a vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení
podmínek požární bezpečnosti a výkonu
státního požárního dozoru ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb., také v Nařízení Moravskoslezského kraje č. 4/2006, kterým se
stanoví podmínky k zabezpečení požární

ochrany při akcích, při kterých se zúčastňuje větší počet osob, a dále rovněž v obecně
závazných vyhláškách obcí.
Chraňte život a zdraví sebe a svých blízkých.
Za hasiče
Václav Polák

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJÍ
Vážení rodiče, přátelé školy,
v novém kalendářním roce jsme se
posunuli již do jeho druhého měsíce,
avšak situace ve světě i u nás se za toto
období příliš nezměnila.
Před Vánocemi jsme museli na příkaz hygieny uzavřít mateřskou školu z důvodu
pozitivního dítěte a celá školka musela
do karantény. Protože řetízek se rozrostl
a pozitivních bylo mnohem více, mateřská škola začátkem ledna byla otevřena
jen v omezeném provozu. Přestože se
nemoc některým protáhla, všichni vše
zvládli a byli jsme rádi, že školka mohla
opět fungovat v běžném provozu za dodržování veškerých nastavených protiepidemických pravidel.
Do naší základní školy však mohli nastoupit jen žáci 1. a 2. ročníku, 3.–5. ročník
musel pokračovat v distanční výuce. Byli
jsme rádi, že alespoň žáci 1. a 2. ročníku
mohli být přítomni ve škole a kromě výuky si užívali všechny nabízené aktivity
školní družiny. Žáci těchto tříd si také převzali své pololetní vysvědčení od svých
třídních učitelek. Pro naše prvňáčky to
byl neskutečný zážitek. Žákům distanční
výuky toto umožněno nebylo. Své pololetní vysvědčení si osobně převezmou,
až budou moci přijít do školy. Ofocené
kopie byly zaslány rodičům a zákonným
zástupcům na jejich e-maily.
Prostřednictvím distanční výuky se všichni vyučující maximálně snažíme svým
žákům učební látku co nejvíce přiblížit
a vysvětlit. Z jednotlivých vyučovacích

Mikuláš ve škole

Vánoce ve škole

Pololetní vysvědčení
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hodin máme záznamy, které jsou založeny v ředitelně školy. Proč to vlastně píšu?
Protože je mi líto, když slyším, že učitelé
nic nedělají a jen přeposílají učivo, které mají žáci vypracovávat. Rodiče se pak
musí s dětmi učit a nemají na nic jiného
čas. Nedovolila bych si hodnotit práci jiných, v jiných oborech, když u toho sama
nejsem. Máme dobré a špatné učitele, lékaře, zedníky, ochotné a neochotné prodavačky a mnohé další profese. Nezáleží
na tom, kdo co dělá, ale jak to dělá, proto
bych nikdy nedávala všechny osoby dané
profese do jednoho „pytle“. Vše je pouze
o lidech, o jedinci, jak ke své práci přistupuje a zda ji zodpovědně či nezodpovědně dělá. Stojím si za tím, že distanční
výuku vedeme zodpovědně. Máme každodenní výuku přes SKYPE, kde se s žáky
vzájemně slyšíme i vidíme a alespoň slovem se je snažíme povzbuzovat při práci.
Ne vždy je to zcela jednoduché, protože
technika občas neposlouchá a síť bývá
přetížená. Žáci pravidelně odevzdávají
své sešity a vypracované úkoly do určených boxů ke kontrole. Ze slohových
prací našich žáků je patrné, že celková
situace, která nás obklopuje, na ně velmi
dopadá. Třeba o Vánocích někteří napsali,
že byly takové zvláštní, že se nemohli setkat s rodinami, s babičkami, většina žáků

napsala politování nad tím, že nemohou
chodit do školy, za kamarády, všichni měli
jedno velké přání, ať už ta nemoc zmizí.
Při čtení těchto slov běhal až mráz po zádech. Touto cestou děkuji členům školské
rady za jejich pochvalná slova na adresu
pedagogů, kteří ocenili distanční výuku
v naší škole. Jejich slov si cením o to více,
protože jsou to právě rodiče dětí, které
vyučujeme.
Naštěstí nám napadl sníh a svět udělal
krásnějším. Alespoň pro dětskou duši
a ty, kteří se dokážou radovat ze sněhové
nadílky. Velkou radost z napadaného sněhu měly děti z mateřské školy, což je patrné i z článku vedoucí učitelky. Pevně věřím, že se radovaly i všechny ostatní děti,
kterým byly tyto radovánky dopřány.
Přes veškerá omezení, příkazy a zákazy
se pokusme najít něco pěkného a pozitivního, něco, co nám udělá den pěknějším. Taková vycházka do přírody, kterou
máme na dosah ruky, nás může pozitivně
naladit, úsměv vyloudit, zdravotně posílit.
Z celého srdce všem přeji po celý nový
rok pevné zdraví, radost ze života a dětem brzký návrat do školy.
Lenka Smetanová
ředitelka školy

Naši prvňáčci
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ŠKOLNÍ DRUŽINA
Z vánoční atmosféry jsme se přehoupli do zimních mrazivých dnů a v novém roce jsme se ve školní družině sešli s dětmi prvního a druhého ročníku.
I když z mnohých plánovaných aktivit,
okresních soutěží, spoluprací a činností
sešlo, tak i přes všechna vládní nařízení
a opatření se v družině stále něco děje.
Na podzim jsme stihli sbírat starý papír,
kaštany a žaludy. Až do konce března
sbíráme pomerančovou a citrónovou
kůru. S dětmi prvního ročníku jsme stihli
pouštět draky za velmi příznivého počasí
na hřišti. V adventním čase jsme vyráběli
svícínky z přírodního materiálu, přáníčka
a vánoční dekorace. Nezapomněli jsme
na seniory v DPS, na důchodce a přátele
školy a potěšili jsme je dárečkem a přáníčkem k Vánocům. Dětem jsme připravili
hezkou nadílku a příjemné překvapení,
i když jsme se nesešli všichni u stromečku, jak tomu bývá zvykem, ale po jednotlivých třídách. Po vánočních prázdninách
nás v družině čekaly nové hračky a zajímavé společenské a deskové hry. Spolupracovali jsme se zdravotním střediskem
Litultovice a vyrobili jim k výzdobě sněhuláky. Beseda se zdravotnicí nebyla tentokrát se zdravotnicí Simonou Galiovou,
ale paní vychovatelky dětem popovídaly
o prevenci úrazů, hygieně a upevňování
zásad v oblasti zdraví. Z šikovných rukou
dětí vznikla spousta krásných zimních

obrázků a dalších výrobků, kterými jsme
vyzdobili třídu i chodbu školy.

Během celého měsíce ledna jsme v rámci Cestománie zkoumali život Indiánů.
Dětem se poznávání indiánského života
a jejich tradic velice zalíbilo, proto pokračujeme v činnostech a aktivitách i v měsíci únoru.
Byli jsme rádi za sněhovou nadílku a děti

si to venku patřičně užily. V tomto nadcházejícím období se zaměříme na přírodu, ptáčky a zvířátka v zimě. Neproběhne
ani karneval na jaký jsme byli zvyklí, ale
budeme se věnovat masopustu, zvykům
a tradicím okolo tohoto období. Nyní již
čekáme, kdy skončí kralování paní zimy,
a už se budeme těšit na jaro a na společné chvíle strávené spolu ve školní družině.
Jana Šustrová
vedoucí vychovatelka ŠD
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
Hurá, zima je tu! Venku padá sníh a je
na čase vyrazit se koulovat! A co pak?
Letošní zima je tentokrát velmi štědrá.
Poslala na zem bohatou sněhovou
nadílku, na kterou děti s netrpělivostí
čekaly. Nakonec se dočkaly a mohly si
vyzkoušet svoje sáně a boby.
Leden byl jedinečný, opravdu sněhový,
a tak jsme s dětmi využili naši zahradu
ke stavbě sněhuláků a k dalším sněhovým
hrám. Děti řádily, koulovaly se a vytvářely
ve sněhu stopy. Pozorovaly ve sněhu
stopy ptáků a zvířat. Také se seznamovaly
se zimními sporty. Některé sporty měly
možnost si znázornit, jako bruslení,
běžkování. Výtvarně tyto sporty ztvárnily.
Učily se i o zvířátkách v zimě, kde bydlí,
čím se živí. Kdo jim v zimě pomáhá a jak
můžeme i my pomoci, např. sbíráním
kaštanů na podzim. Nezapomínáme
ani na ptáčky, kteří u nás přezimují,

a pravidelně jim sypeme ptačí zob, který
si děti přinesly z domova.
Přes veškerá protiepidemická opatření
se snažíme naplňovat školní vzdělávací
program a dětem výuku zpestřit.
Iveta Chromcová
vedoucí učitelka MŠ

ŽIVOTICKÉ SPOLKY
SKAUTSKÝ ROK 2020
Přestože uplynulý rok neprobíhal
přesně podle plánů nikoho z nás, skauti z našeho střediska se snažili plnit
poslání své organizace – sloužit společnosti, vzdělávat nejen sebe a užít si
přitom i nějakou legraci.
Před březnovým zavedením protiepidemických opatření se jak holky, tak kluci stihli vydat na jedinou výpravu roku
2020. Holky si užily víkend s Annou a Elsou z Ledového království na faře v Hlavnici a kluci se společně s Kryštofem Kolumbem vydali na dobrodružnou plavbu
na srubu v Raduni.
Někteří z Vás vědí, že jsme se jako středisko zapojili do boje s epidemií v naší
obci. Dobrovolníci z našeho střediska ušili přes 40 kusů roušek, jež byly věnovány
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Dětskému oddělení Slezské Nemocnice
v Opavě. Dalších 70 kusů látkových roušek bylo poskytnuto dolnoživotickým občanům v místní prodejně potravin k volnému užití. Dospělí dobrovolníci se také
zapojili do projektu „Skautská pomoc“
a zajišťovali nákupy pro seniory nejen
v obci, ale i v dočasném místě bydliště
(například v Ostravě).
Nejdůležitější událostí celého skautského roku je pochopitelně letní tábor a my
jsme byli nadšeni, že alespoň tato tradiční akce proběhla relativně beze změn.
Článek o Skautském táboře 2020 jste si
mohli přečíst v Dolnoživotickém zpravodaji číslo 5/2020. Hlavním cílem celotáborové hry bylo pomoci cestovatelce časem posbírat ztracené součástky k jejímu

„časokolu“ a tím ho opravit.
Dalším podstatným úspěchem je pokrok
v projektu na opravu budovy Skautské
klubovny vedle obecního úřadu. Podrobnosti k této problematice naleznete
ve zpravodaji číslo 2/2020 a 6/2020.
K období Vánoc každoročně patří tradice
a symboly. Betlémské světlo je jedním
z novodobých vánočních symbolů. Stejně jako ostatní naše běžné činnosti bylo
také tradiční „roznášení Betlémského
světla“ poznamenáno nastalou situací.
V rámci alespoň částečného zachování této tradice jsme se v předvánočním
čase rozhodli vytvořit dvě stanoviště, kde
si mohli spoluobčané Betlémské světlo
sami vyzvednout.
Posledním, ale neméně důležitým úspěchem jsou online schůzky, které stále
probíhají. Není to ideální způsob, jak se
s dětmi scházet, předávat jim vědomosti
a užít si legraci s obvyklou partou kamarádů. Všichni zapojení vedoucí se ale snaží, jak jen to jde, aby děti neztratily kontakt s ostatními členy jejich oddílů a aby
byl naplněn účel skautingu – vzdělávat
a vychovávat.
Bohužel se nám, kvůli přetrvávající špatné epidemiologické situaci během loňského roku nepodařilo zorganizovat
spoustu akcí nejen pro členy střediska
Salvator Dolní Životice, ale také pro ostatní občany Dolních Životic. Doufáme proto, že se současná situace v brzké době
obrátí k lepšímu a my budeme nadále
moci pokračovat v běžné činnosti, užívat

si legraci, vzdělávat se, podílet se na kulturním programu obce a pomáhat s šířením dobrého jména obce Dolní Životice.
Na následujících řádcích naleznete plánovaný seznam akcí pořádaných členy
střediska Salvator a ostatních akcí, na kterých bychom se během roku 2021 rádi
podíleli:
• Ukliďme svět, Ukliďme Česko (duben)
• Sběr starého železa (duben)
• Výprava k mohyle Ivančena v Beskydech (duben)
• Letní stanový tábor (18. 7. – 29. 7.)
• Letní kino (letní prázdniny)
• Mikulášská nadílka (prosinec)
• Roznášení betlémského světla (prosinec)

Za Skautské středisko Salvator
Karolína Šášková

PODĚKOVÁNÍ SPOLEČNOSTI SATJAM ZA SPONZORSKÝ DAR
Podařilo se nám získat sponzorský dar
v podobě kvalitní střešní krytiny na rekonstrukci skautské klubovny. Rádi bychom
poděkovali společnosti SATJAM a zejména obchodnímu a marketingovému řediteli panu Ondřeji Haškovi za jeho ochotu a vstřícnost.
Skauting pro život
Vít Lebeda
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17. ROČNÍK MEMORIÁLU EMANUELA KORBELA VE STOLNÍM TENISU
Turnaj proběhl dne 25. 1. 2020 v sobotu v místní MŠ.
Loňského ročníku se zúčastnilo 14 borců. K vidění byla spousta vyrovnaných sportovních výkonů. Nakonec po dlouhých bojích stupně vítězů ve finálové tabulce obsadili
hráči takto:
1. Marián Mrózek ml.
2. Marek Mrózek
3. Vojtěch Najser
4. Jiří Holubec
5. Richard Muroň
6. Michal Essler
„Výherci obdrželi věcné
ceny. Všem účastníkům turnaje děkujeme a těšíme se
na další ročník. Poděkování
patří taky paní ředitelce MŠ,
která nám společně s obcí
umožňuje celoroční chod
stolního tenisu v obci“ dodává iniciátor akce Michal
Essler.
Matěj Novák

OHLÉDNUTÍ ZA SOKOLEM DOLNÍ ŽIVOTICE 2020
Tak jako se rok 2020 zapíše do historie země, ne jinak tomu bude v Sokolu v Dolních Životicích. Pravdou je, že co se týče kultury, poslední organizovanou akcí v roce 2020 byl tradiční
sokolský ples a dětský karneval. Sokoli stihli také uspořádat valnou hromadu v tradičním
čase, avšak bohužel tímto byla sezóna organizovaných akcí a divadelního souboru ukončena.
Co se týče sportovních sekcí, florbalistům se dařilo. „V sezóně 2019/2020, kdy jsme začali
hrát regionální soutěž mužů, se nám přes naše očekávání dařilo na výbornou a drželi jsme
se na předních příčkách tabulky, byla tato sezóna na začátku roku 2020 bohužel předčasně ukončena z důvodu Covidu-19. Ačkoli nám bylo sděleno, že v této sezóně nebude mít
soutěž sestupující ani postupující tendenci,
byli jsme osloveni před začátkem nové sezóny, jestli bychom nechtěli postoupit do vyšší
soutěže. Nabídku jsme přijali jako novou zkušenost a výzvu se zlepšovat,“ dodává trenér
florbalistů Aleš Darda.
„Nová sezóna jak rychle začala, tak byla
na dobu neurčitou přerušena již kvůli zmiňovaného Covidu-19. Podařilo se nám odehrát pouze čtyři zápasy a průběžně se držíme
na deváté příčce se dvěma body. Doufáme,
že bude sezóna co nejdříve pokračovat. Tento rok jsme si dali také za úkol, navrhnout
a nechat si vyrobit nové dresy a nahradit jimi
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ty již 15 let zastaralé. Jsme pyšní na to, že se nám podařilo navrhnout dresy (viz. obr.), které
jsou moderní a ve kterých budeme reprezentovat jak jednotu Sokol, tak obec Dolní Životice. Přejeme všem občanům pevné zdraví.“ Dodává Aleš Darda.
Bohužel byla dočasně přerušena také sportovní činnost dětí pod vedením Nikoly Šachteliové. I již oblíbený ročník vinobraní v místní sokolovně musel být zrušen, avšak oblíbená
tradice nezanikne a jakmile to bude možné, určitě v ní budeme pokračovat.
Nohejbalisté měli v loňském roce možnost uspořádat venkovní turnaj 10. 7. 2020, a to turnaj trojic. Celkem se zúčastnilo 8 družstev.
Výherní pořadí:
1) Tomáš Majewski, Milan Wolkmer,
Tomáš Němec
2) Michal Essler, Milan Essler,
Čestmír Wolkmer.
3) Jakub Šachteli, Josef Korbel,
Tomáš Kirschner.
Druhý nohejbalový turnaj dvojic byl uspořádán 2. 11. 2020, kde se sešlo 5 mužstev.
Výherní pořadí:
1) Josef Korbel, David Čech
2) Milan Essler, Čestmír Wolkmer
3) Pavel Essler, Petr Švablik

Při organizaci nohejbalových turnajů děkujeme především za spolupráci s místními
hasiči, kteří nám poskytují zázemí v místním areálu „Lesík“.
Sice začátek letošního roku již nedoženeme, ale věříme, že se vše opět na všech frontách bez větších problémů obnoví a sejdeme se na již naplánovaných společných akcích opět v dobré kondici a náladě.

Leden – březen – Memoriál pana Emanuela Korbela - stolní tenis
květen – orientační běh - Memoriál Jana Šachteliho
červenec – nohejbalový turnaj trojic, hudební zábava florbalistů
září – divadelní vystoupení, přátelské utkání stará garda
září, říjen – turnaj dvojic - nohejbal
23. 10. 2021 – Vinobraní

Za sokol DŽ
jednatel Matěj Novák
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2021
DATUM
04/2021
04/2021
04/2021
1. 5. 2021
2. 5. 2021

POŘADATEL
Skauti
Skauti
Skauti
Hasiči
Hasiči

22. 5. 2021

Obec

05/2021
12. 6. 2021
19. 6. 2021
26. 6. 2021
06/2021
10. nebo
24. 7. 2021
07/2021
07/2021
07/2021
07/2021
18.–29. 7. 2021
28. 8. 2021
29. 8. 2021
08/2021
12. 9. 2021
18. 9. 2021
17.–19. 9. 2021
17.–19. 9. 2021
19. 9. 2021
25. 9. 2021
09/2021
23. 10. 2021
10/2021
13. 11. 2021
28. 11. 2021
12/2021
5. 12. 2021
12. 12. 2021
19. 12. 2021
12/2021
31. 12. 2021

MÍSTO KONÁNÍ
Obec
Obec
Beskydy
Hertice
Areál u Zámku

Sokol
Hasiči
Hasiči
Fotbalisti
Obec

NÁZEV – POPIS
Ukliďme svět, Ukliďme Česko
Sběr starého železa
Výprava k mohyle Ivančena
Svatý Florián v Herticích
Slet čarodějnic
Setkání obcí
Mikroregionu Hvozdnice
Orientační běh Jana Šachteliho
Denní volejbalový turnaj
Oslavy 135 let založení sboru
Turnaj ulic v malém fotbale
Večer jubilantů

Spolky DŽ

Gulášfest

Areál u Zámku

Florbalisti

Hudební zábava
15.ročník nočního
Hasiči
turnaje volejbal
Sokol
Nohejbalový turnaj trojic
Skauti
Letní kino
Skauti
Letní stanový tábor
Hasiči
Netrad. soutěž mlad. hasičů
Hasiči
Adrenalin. sport. odpoledne
Skauti
Letní kino
Iron team
MTB Životské hory
Sokol
Přátelské utkání Staré gardy
Fotbalisti
Karmaš na hřišti
Hasiči
Karmaš v areálu
Farnost
Pouť ke svatému Salvátoru
Hasiči
Ukončená volejbalu
Sokol
Divadelní představení ochotníků
Sokol
Vinobraní
Sokol
Turnaj dvojic nohejbal
Hasiči
Vepřové hody
ZŠ, MŠ, obec První adventní neděle v ZŠ
Hasiči
Nohejbalový turnaj trojic
Obec
Mikuláš
Obec
Jarmark
ZŠ, MŠ, obec Adventní koncert v kostele
Skauti
Roznášení betlémského světla
Hasiči
9.ročník Silvestrovského pochodu

Areál u Zámku
Areál u Zámku
Areál u Zámku
Areál u Zámku
Hřiště FK
Sokolovna
Areál u Zámku
Areál u Zámku
Areál u Zámku
Obec
Pocheň
Areál u Zámku
Areál u Zámku
Obec
Obec a okolí
Hřiště FK
Hřiště FK
Areál u Zámku
Kostelík
Areál u Zámku
Sokolovna
Sokolovna
Areál u Zámku
Areál u Zámku
Základní škola
Areál u Zámku
Areál u Zámku
Sokolovna
Kostel
Obec
Hertice, DŽ

Konání akcí bude záviset na aktuální situaci s pandemii COVID-19
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SKAUTI
POŘÁDAJÍ
LETNÍ
TÁBOR
KONTAKTNÍ OSOBY PRO DALŠÍ INFORMACE
Ing. Vít Lebeda
Nádražní 169,
Dolní Životice, 747 56
vitlebeda@gmail.com
tel. 721 087 382

Sandra Losertová
Uličky 80,
Dolní Životice, 747 56
losertovasandra@gmail.com
tel. 776 464 836

...Chceš poznat nové kamarády, ale i sebe?
...Zažít dobrodružství?
...Překonávat nástrahy nepřátel a zachraňovat tak svět?

POJEĎ S NÁMI NA TÁBOR!
Naposled jsme putovali po celém světě s Asterixem a
Obelixem a bojovali proti samotnému Césarovi.
...S kým prožijeme dobrodružství letos a co nás čeká?
Pojeď s námi a staň se součástí dalšího jedinečného
příběhu!

18 | 7 - 29 | 7 | 2021 *
Pocheň

Pro všechny holky a kluky
od 7 do 17 let.

Cena 2900,- Kč

Termín odevzdání přihlášek je
do konce května. Kapacita je
omezena.

*)
Předpokládaný
termín tábora.
Termín se může
změnit dle
nařízení vlády s
ohledem na
aktuální situaci
pandemie
COVID.

skauting pro život
www.dolnizivotice.skauting.cz

! OZNÁMENÍ REDAKCE !
Své příspěvky nám můžete zasílat na e-mailovou adresu:

dz.zpravodaj@seznam.cz

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude 31. března 2021
Za redakci Kateřina Výmolová

Dolnoživotický zpravodaj vydává Obec Dolní Životice
Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice
IČ: 00635570 na základě potvrzení ministerstva kultury
pod evidenčním číslem: MK ČR E 22954
Tel.: 553 786 022, e-mail: obec@dolnizivotice.cz
Distribuce - bezplatná roznáška
Možnost placené inzerce
Náklad - 350 výtisků

