ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Životic
5/2009
a Hertic

V tomto čísle
•
•
•
•
•

zimní údržba chodníků
naše škola a školka
finanční poradna
reakce na reakci
zdravotní cvičení

Z KRONIKY OBCE
Zápis z roku 1931
1931 (3)
(3)
Hospodářské a kulturní
Výstava drůbeže a drobného zvířectva ve dnech 4.-6. ledna v
sokolovně. Výstavu uspořádal okresní spolek a vystavoval i mnoho druhů
drůbeže, holubů a králíků. Velmi pěkně uspořádanou výstavu navštívilo
mnoho osob z místa i okolí, též okolní školy.
Výstavka hospodářských plodin uspořádána 23. srpna okresní
organizací republikánského dorostu v sokolovně. Vystavováno obilí,
okopaniny, též květiny zvláště jiřiny, hospodářské obrazy a diagramy.
Téhož roku uspořádány okresní dožínky za velké účasti z místa i celého
okresu.
Hospodářské poměry oproti předešlému roku se podstatně
nezměnily. Rentabilita hospodářství se zhoršuje. Sociální poměry
pracujícího lidu se zhoršují, přibývá nezaměstnanosti. Podporu v
nezaměstnanosti v tomto roce pobírá v naší obci 6 rodin
neorganizovaných v odborných sdruženích a 2 organizované. Osob
chudinských nepřibývá.
Zdravotnictví
V tomto roce nevyskytly se žádné epidemické nemoci. V obci Dolní
Životice zemřelo 10 osob, 6 mužů a 4 ženy v osadě Hertice 3 ženy a
žádný muž.
Lidopis
V Dolních Životicích se narodilo 21 dětí z nich 13 chlapců a8
děvčat, v osadě Hertice 1 chlapec a žádné děvče.
Finanční poměry obce
Řádná potřeba obce činila 67.773 Kč
Řádná úhrada
33.022 Kč
-----------------------------------------------------------Neuhrazená potřeba
34.751 Kč
Na hrazení potřeby vybíraly se obecní přirážky a sice 180% na daň
domovní činžovní a 248% na daně ostatní.
….pokračování příště

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
OBČANY
Upozorňujeme občany, že v období mezi vánočními svátky (28.
– 31.12.2009) bude obecní úřad v Dolních Životicích uzavřen. Žádáme
proto, aby všechny poplatky byly zaplaceny nejpozději do středy
23.12.2009 12.00 hod, budou pak prostřednictvím České pošty odvedeny
na účet obce. Pozdější placení v hotovosti už do konce kalendářního roku
nebude na obecním úřadě možné!
Úřad městyse Litultovice- matrika a Stavební úřad Litultovice
oznamují, že v tomto období budou úřady pro veřejnost uzavřeny.

VÝZVA
Obracím se na studenty naší obce i jiné občany o pomoc při
tvorbě počítačové presentace naší krásné obce za účelem propagace
obce i představení obce při různých příležitostech. Zájemci přihlaste se
na obecním úřadě v Dolních Životicích, kde se dozvíte podrobnosti,
možnosti a cíl presentace.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, před rokem jsem Vás na těchto stránkách
všechny informoval o stavbě kanalizace na čistírnu odpadních vod v roce
2009. Dnes když se rok sešel s rokem bych velmi rád oznámil, že
kanalizaci jsme dokončili a čeká nás „jen“ dokončit kolaudaci a
vypořádat se s vlastníky pozemků, kterých se stavba přímo dotkla. Velmi
si uvědomuji vše, co jsme si spolu v letošním roce kvůli kanalizaci užili a
možná ne vždy jsme se dokázali navzájem v pravou chvíli pochopit.
Velmi si vážím trpělivosti všech Vás, kterým největší a nejnákladnější
stavba v dosavadní historii obce jakkoli zasáhla do každodenního života.
Děkuji všem Vám, kteří jste strádali vlivem stavební činnosti v okolí
Vašich rodinných domků za pochopení a vzájemnou toleranci při

překonávání překážek v dopravě, prašnosti a hlučnosti v obci vlivem
stavby. Děkuji za seriozní a lidský přístup byť i nekompromisní
vzájemná jednání ve věci přípojek i pochopení při napojování Vašich
nemovitostí. Vyzýval-li jsem v loňském roce Boha k pomoci, pak mi
dovolte, abych v tuto chvíli poděkoval i Bohu za ochranu, že se
v průběhu dlouhé stavby nikomu nic vážného nestalo, nedošlo k ujmě na
zdraví a životě nás občanů ani pracovníků firmy. Přeji nám všem, ať toto
dílo slouží po celou dobu životnosti 80 let bez závad a naši vnuci ocení
nejen naše loňské rozhodnutí ale i letošní vynaložené úsilí.
Vzhledem k tomu, že již nebude příležitost se na stránkách
našeho zpravodaje v letošním roce potkat, dovolte mi, abych v tento
adventní čas poděkoval Vám všem za vykonanou práci v letošním roce a
zejména těm z Vás, kteří vykonali mnoho obětavého a užitečného nad
rámec svých běžných pracovních povinnosti a často i bez nároku na
jakoukoli odměnu pro nás ostatní, pro naší obec. Děkuji všem, kteří
úspěšně reprezentovali naši krásnou obec v okrese, kraji i celé naší vlasti,
či jinak šířili její dobré jméno. Děkuji všem, kteří svým názorem, radou a
vlastní účasti na řešení úkolů pomáhali členům zastupitelstva obce, rady
obce, komisí, výborů i mně osobně.
Přeji Vám 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 láskou, moudrostí,
optimismem a radostí.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

ZIMNÍ ÚDRŽBA CHODNÍKŮ
CHODNÍKŮ
Vážení spoluobčané, zajisté jste zaznamenali změnu zákona o
komunikacích, která
se
setkala s velkým ohlasem a mnohdy
pobouřením ze strany vedení některých obcí, ale především měst. Změna
se týká hlavně zodpovědnosti za způsobený úraz na neuklizeném a
neschůdném chodníku v zimním období. Za úraz již nebude zodpovědný
majitel přilehlé nemovitosti, ale majitel chodníku. V naší obci cca 80%

chodníků je v majetku obce, zbytek je v majetku správy silnic. Ze
zkušenosti z minulých let v naší obci jsem přesvědčen, že ještě stále
máme zdravý selský rozum. To mj. znamená že chápeme, že ve stejnou
dobu nemohou být uklízeny a schůdné chodníky v celém katastru obce.
Platilo a stále platí, že ten z nás kdo chtěl mít kolem domu pořádek pro
sebe, nečekal, až nějaké „technické služby“ mu uklidí, ale sám se snažil
přiložit ruku k dílu. Ti z nás, kteří neuklízejí celý rok budou možná
prvními, kteří budou vyžadovat schůdný chodník a volat po
zodpovědnosti. Vzhledem k tomu, že celou řadu let vlastními obecními
prostředky zajišťujeme zimní údržbu komunikací správy silnic jen proto,
aby naši občané mohli bezpečně projít a projet z jedné strany obce na
druhou a nečekáme až na nás „dojde řada a projede červený pluh obcí“,
budeme stejně postupovat u chodníku. Tímto chci celé veřejnosti
oznámit, že Obec Dolní Životice se nezříká povinnosti jí uložené
zákonem o komunikacích a bude zajišťovat schůdnost chodníků a
komunikací postupně dle svých sil a stanovených priorit.
a) bezpečný příchod dětí do základní školy alespoň jedním
chodníkem podél ulice Hlavní z jedné strany obce na druhou
pokud možno jednou stranou.
b) uhrnuté místní komunikace od nánosu sněhu
c) schůdné přechody pro chodce v místech přechodu největšího
počtu občanů na křižovatkách ulic
d) bezpečný příchod k lékaři a do samoobsluhy
e) posyp svažitých terénu pro chodce v šířce chodníku
f) úklid a posyp dalších chodníků a místních komunikací
Věřím, že na těchto prioritách se dokážeme shodnout a zároveň
věřím a očekávám, že mnozí si uklidí chodník před domem dřív, než jej
ušlapou desítky prošlých chodců. Zároveň po konzultacích
s pojišťovnami Vám oznamuji starou pravdu, že není nikde zaručeno, že
na „uklizeném“ chodníku se nemůže stát úraz a že za úraz vždy
zodpovídá majitel komunikace. Platí stejné pravidlo jako u řidičů.
„Chodec je povinen přizpůsobit chůzi stavu komunikací a povětrnostním
vlivům“. Děkuji všem, kteří nespoléhají na pracovníky obce a pomohou
při úklidu sněhu. Přeji nám všem krásnou zimu bez úrazů a následku po
nich.
Jaroslav Vaněk, starosta

NAŠE ŠKOLA
Školáci v pilné práci
V září nastoupilo do školy celkem 41 žáků:
v I.třídě
– 1. ročník -10 dětí, třídní učitelkou je Mgr. Bohuslava
Kvarčáková, ředitelka
ve II. třídě
– 2. ročník - 9 dětí, třídní učitelkou je Mgr. Zuzana
Remešová
ve III. třídě - 3. ročník - 9 žáků a 4. ročník - 4 žáci, třídní učitelkou je
Mgr. Kateřina Janků, která bude do konce prosince učit jen na částečný
úvazek, potom na celý, proto ostatní hodiny ve třídě odučí rovněž do
konce prosince učitelka v důchodu Mgr. Vlasta Skřontová
ve IV. třídě – 5. ročník - 9 žáků, třídní učitelkou je Mgr. Hana Seidlová
Kromě třídních učitelek také učí některé předměty vychovatelky
školní družiny. Vedoucí vychovatelka ŠD paní Jana Šustrová vyučuje
ve 3. – 5. ročníku jazyk anglický.
Nová paní vychovatelka ŠD Jolana Dehnerová vyučuje
pracovní činnosti v 1.- 2. roč. a výtvarné výchovy ve 3.-5.roč. Tato paní
vychovatelka ještě posiluje v dopoledních hodinách provoz v MŠ, kde se
věnuje předškolním dětem.
Žáci jsou vzděláváni podle dvou programů: 1. – 3. ročník se učí
podle vlastního Školního vzdělávacího programu (dále ŠVP) ŠKOLA
HROU aneb S Čápaty jde všechno líp, žáci 4. a 5. ročníku dokončují
program ZÁKLADNÍ ŠKOLA. Po dvou letech se bude vzdělávat podle
ŠVP už všech pět ročníků.
O chod školy se dále starají tři správní zaměstnankyně: školnicí
a vedoucí správních zaměstnanců je osvědčená paní Monika Šnajdrová,
pracovnicí výdeje stravy a uklízečkou v ZŠ i MŠ je paní Martina
Pavlíčková a hospodářkou rovněž pro obě školy je na částečný úvazek
paní Pavlína Komárková

Na prvních zářijových třídních schůzkách byli zvoleni zástupci
tříd do výboru Klubu rodičů při ZŠ Dolní Životice. Novou předsedkyní
KR se stala paní Martina Pavlíčková (1.roč.), členové výboru jsou: 1.
roč. Lenka Stiborská, 2.roč. Lenka Rychlá, Blanka Borčová
3.roč. Andrea Elblová, Dana Šašková, 4. roč. Silva Kleinová, 5. roč.
Simona Galiová, Lucie Vaňková
Školská rada pokračuje v tomto roce ve složení: předseda
František Macola, členové: Jaroslav Vaněk, David Šván, Dana Šášková,
Alena Rubá a Jana Šustrová.
Školní rok 2009/2010 je tedy už v plném proudu. Žáci mají za
sebou úspěšně
I. čtvrtletí s hodnocením prospěchu a chování, které
prokázalo velmi pěkné výsledky.
Všechny vyučující konstatovaly na pedagogické radě zlepšení
atmosféry jak ve vyučování, tak o přestávkách nebo při činnostech ve
školní družině, což je jednak způsobeno menším počtem žáků, ale také
ukázněnějšími páťáky, kteří se umí k sobě slušně chovat, pomáhat
mladším spolužákům a jsou jim vzorem. Jen někteří ještě nedokážou
udržet jazyk na uzdě a sem tam vypustí z úst vulgární slovo. Všem dětem
bylo proto na společném posezení k hodnocení I. čtvrtletí řečeno, že
jakékoliv další porušování školního řádu s náznakem slovní šikany či
jiných nepravostí, bude ihned řešeno podle Pravidel pro hodnocení žáků
(viz Dokumenty na www.zsdolnizivotice.cz), která jsou součástí
Školního řádu.
Těm dětem, které dodržují pravidla slušného chování nebo
projevují velkou snahu v učení či jsou aktivní a pomáhají ve třídách,
byly uděleny pochvaly do Záznamníčků školáka. Je potěšitelné, že
z 41 žáků obdrželo takovou pochvalu 26 dětí! A další hodné a pracovité
děti dostaly pochvalu za činnost ve školní družině, která má od září
2009 celkem 39 dětí v pěti zájmových kroužcích a dále pokračují ve
svém školním vzdělávacím programu „Putování s kamarádem Ferdou
Mravencem“. V podzimních dnech se pustili pilně do sběru kaštanů,
žaludů a starého papíru. Zažili mnoho legrace na Drakiádě i při různých
vycházkách či sportování v přírodě a na hřišti za školou.

Také prospěchově se žákům dařilo v prvním čtvrtletí, u nikoho
není náznak nedostatečného ani dostatečného hodnocení, naopak žáci se
snaží o co nejlepší výsledky. V I. pololetí pak obdrží žáci 1.-3. ročníku
slovní hodnocení na vysvědčení, ostatní žáci budou klasifikování
známkami. Doufejme, že ve své píli vytrvají a budou ještě úspěšnější než
dosud.
Žáci naší školy se kromě klasického učení ve třídách
vzdělávají také díky počítačovým programům v počítačové učebně, dále
v přírodě na vycházkách, v různých projektech nebo na školních
výletech. Jedním z nich byl říjnový poznávací výlet na zámek Linhartovy
u Města Albrechtice, kde nás provedl mnoha expozicemi pan J.Hrubý.
Uměl děti zaujmout výkladem o historii zámku, veselými příběhy a
zajímavým vyprávěním. Kromě výstavy obrázků dětské ilustrátorky
Edity Plickové nebo nádherných figurek věhlasného českého keramika
Jana Kutálka, nejvíce děti zaujala velká výstava medvídků všech
velikostí, barev a věku. Každý si tam našel „toho svého“ (viz
FOTOGALERIE na www.zsdolnizivotice.cz ), některé děti dokonce
obohatily sbírku svým méďou z domu. Radost jsme měli všichni i
z procházky zámeckým parkem, kde stojí stařičký, 860 let starý dub.
Žáci si tak během jednoho dopoledne znásobili vědomosti z vlastivědy,
přírodovědy, výtvarného umění i společenského chování.
Z dalších vydařených akcí podzimu jmenujme: tradiční
štafetový běh republiky a lampionový průvod u příležitosti 91. výročí
vzniku ČSR, projekt 1.a 2.ročníku – Poznáváme podzim v našem okolí,
pravidelné měsíční setkávání u ekologických témat, pásmo žáků 4. a 5.
ročníku k 17. listopadu 1989 s průřezem dějin ČR od roku 1918 a pak
hlavně listopadová příprava na 1. adventní neděli (výroba vánočních
ozdob, výzdoba školy a nacvičování programu se sborem Čápata).
Poslední kulturní a společenskou událostí starého roku, kterou
každoročně organizuje škola ve spolupráci s Obcí a Klubem rodičů je
VÁNOČNÍ KONCERT, na kterém vystoupí 20.12.2009 v 16.00 hod.
po krátkém úvodu sboru Čápata známý pěvecký sbor Křížkovský
z Opavy, pod taktovkou uměleckého vedoucího pana RNDr. Karla
Holeše.

Těší nás, školáky, že se rodiče a přátelé školy zajímají o naše
činnosti a rádi se našich programů účastní. Stěžejní událostí tohoto
školního roku bude v květnu oslava 100. výročí školy. Na tuto i
ostatní akce vás už nyní všechny srdečně zveme.
Za žáky a kolektiv zaměstnanců
Bohuslava Kvarčáková

Jak se nám daří v MŠ v novém školním roce
Školní rok 2009 jsme zahájili s 35 zapsanými dětmi. Z toho je 23
chlapců a 12 dívek. Máme dvě třídy dopoledne, jednu odpoledne.
S dětmi pracují tři pedagogické pracovnice, o čistotu v MŠ, výdej stravy
a topení se stará paní Libuše Macová. Při úklidu v přízemí budovy a na
školní zahradě vypomáhá paní Martina Pavlíčková.
Co už jsme spolu prožili?
V září jsme zahájili plavecký výcvik v rozsahu 12. lekcí v BABY
CLUBU KAČKA v Opavě, kde se dětem velmi líbí. Věnovali jsme se
vitamínovým hodům – ochutnávce ovoce a zeleniny ze zahrádek. V říjnu
předškolní děti navštívily školní družinu, seznámily se s prostředím ZŠ.
Zúčastnili jsme se „Dne otevřených dveří“ hasičského záchranného sboru
v Opavě, kde si děti prohlédli techniku, obleky na různé záchranné akce
aj..
Se svým pohádkových klubíčkem za námi přijela paní Hanka
Montagová a paní Lenka Rychlá zahájila kroužek anglického jazyka pro
předškoláky.
V listopadu děti sledovaly v ZŠ své kamarády z 1. třídy, kteří jim
zahráli dvě pohádky.
Co nás ještě čeká?
Čertovské klubíčko s paní Hankou Montagovou za účasti
maminek s malými dětmi, návštěva DPS s krátkým programem a

drobným dárečkem pro babičky a dědečky. Nejvíce se děti těší na
vánoční nadílku s ochutnávkou cukroví, která nemůže ani letos chybět.
Doufáme, že nám bude přát počasí, neohrozí nás chřipková epidemie a
budeme se moci všech plánovaných akcí zúčastnit.
Za MŠ vedoucí učitelka paní Alenka Rubá

Milí spoluobčané,
děkujeme Vám všem, kteří jste přispěli do naší ankety Osobnosti
obce. V současné době zvažujeme, jak s vámi dodanými návrhy budeme
dále pracovat. V každém případě vás budeme informovat o dalším dění.
Redakční rada

Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice,
příspěvková organizace
Hlavní 15, 747 56 Dolní Životice, tel.: 553 78 60 48,
E-mail: skola@dolnizivotice.cz

organizuje

Každé úterý v 16.00 hod. v ZŠ Dolní Životice
☯

zdravotní cvičení pro ženy podle fyzioterapeutky Eleny Tomiliny

☯

různé typy automasáží ( chodidla, lymfomasáž, proti celulitidě..)

☯

práce s energiemi těla, čerpání energie, základní prvky jógy

☯

krátké, ale účinné relaxace s hudbou pro získání pozitivní nálady

☯

výměna zkušeností se zdravým životním stylem

Vezměte si s sebou pohodlné oblečení a cvičky nebo hrubší ponožky.
Těší se na Vás Slávka Kvarčáková
a absolventky 1. ročníku: Věra Galiová, Jana Dučková, Marta Cáblová,
Jana Hodáková a další
Základní škola a Mateřská škola Dolní Životice, příspěvková organizace

Hlavní 15, 747 56 Dolní Životice, tel.: 553 78 60 48,
E-mail: skola@dolnizivotice.cz

nabízí
maminkám i tatínkům dětí MŠ a ZŠ

setkávání rodičů s dětmi 1x týdně s pestrým programem:
A)

uvolnění těla a mysli hudbou – nácvik relaxace

B)

nabírání energie formou různých účinných cvičení

C)

seznámení s přírodními terapiemi pro děti

D)

získání informací (půjčování knih) pro zdravý a šťastný
život dětí i dospělých
mnoho dalších zkušeností i praktických ukázek Vám bude
s radostí předávat

E)

Bohuslava Kvarčáková

Každý čtvrtek v 17.00 hodin v ateliéru základní školy.
Vezměte si pohodlné oblečení, teplé ponožky, lehkou deku
nebo karimatku a vodu na pití!

NEPLAŤTE VÍC, NEŽ JE NUTNÉ !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden
s krajskou radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu
Kdo může poradnu využívat ?
* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* senioři, sociálně slabší rodiny
* rodiny s dětmi
* nezaměstnaní
* ostatní klienti
Co nabízíme ?
* informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u
vybraných pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným
dopadem na slabší sociální skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až
50 % od státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Ostrava: Rada seniorů,Ostrčilova 4,Čtvrtek 9-15h
Poruba: Sv.důch.,Marie Majerové 1733/6,Úterý 9-12h
Frýdek Místek: 17.listopadu 147,Pondělí 9-13h
Karviná: Polská 120,Středa 9-12h
telefon: 518 321 861,737 855 826,604 959 387
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

REAKCE NA REAKCI – VOLEJBAL
Naše volejbalové družstvo
Chceme tímto reagovat na článek Moniky Gurecké z minulého
zpravodaje, aneb něco o nás.
Souhlasíme s tím, že se každé léto v hasičském areálu hrál
nepravidelně volejbal. Nikdy se ale nepořádaly turnaje, nezúčastňovali
jsme se turnajů za hranicemi naší obce a hráčí se finančně neskládali na
lepší vybavení.
Někteří z nás taky už tenkrát chodili hrát, proto jsme byli od
začátku u vzniku nynějšího volejbalového družstva. V roce 2005 jsme se
začali pravidelněji scházet. Jelikož nás nebylo mnoho, jezdila s námi hrát
parta nadšenců z Uhlířova, někdy i z Litultovic. V tomto roce 2005 jsme
uspořádali první ročník volejbalového turnaje. Hrála družstva D.Ž.,
Stěbořic, Uhlířova a Litultovic. Turnaj jsme ale nedohráli, z hřiště nás
vyhnal déšt, ale byli jsme nadšení. Proto jsme v turnajích další roky
pokračovali. Hráči z Uhlířova postupně přestali dojíždět, přibylo několik
místních a pár přespolních.
Volejbal nás natolik bavil, že jsme chtěli hrát víc a víc. Proto jsme
si přes zimu domluvili pronájem sokolovny. Tehdy tam ještě nebylo
topení a soc. zařízení bylo v katastrofálním stavu. V největších mrazech
bylo v tělocvičně sotva 10 stupňů, někdo hrál i v rukavicích a čepici.
Přesto jsme to nevzdali, trénovali jsme dál, i když to někdy vypadalo, že si
uženeme zápal plic.
Začali jsme se finančně skládat na každou odehranou hodinu,
abychom měli na úhradu nájmu tělocvičny a na dokoupení kvalitnějšího
vybavení.
V posledních dvou letech se volejbalová parta ustálila na asi 13
členech. Ze společných financí jsme koupili kvalitní volej. síť se šesti
upínáky, anténky na síť a profi míč pro hry i v nejvyšších soutěžích Vše
nebylo nejlevnější. Dále si ze společných peněz platíme startovné na
turnajích. Letos v zimě jsme měli výměnný mini turnaj v tělocvičně
s družstvem Jakartovic. Dále dva velké turnaje - denní - 5. ročník a noční
– 3. ročník. Hráli jsme na třech turnajích venku – ve Stěbořicích,
Jakartovicích a Brumovicích. Na turnaje stavíme i 3 družstva.

Umísťujeme se na 2,3,4, i horších mistech. Stále nemáme na některá lépe
sehraná družstva z okolí, proto se snažíme naši hru zdokonalovat. Užijeme
si spoustu legrace, ale i modřin, bolavých paží, ramen a zad, a bohužel
někteří vyfasují i ortézu, nebo sádru.
Je logické, že se po zimních měsících stěhujeme ven do areálu na
hřiště. Ale je taky logické, že zůstáváme trénovat ve stejných lidech. Už
vloni jsme navrhovali zájemcům, kteří si chtějí občas zahrát, třeba i se
svými dětmi, hlavně v letních měsících , ať se domluví třeba 2 hodiny
před našim tréninkem, nebo na jiný termín, kdy jim to vyhovuje. Rádi jim
zapůjčíme i síť. Nejsme taky žádní super hráči, ale snažíme se sehrát a
zdokonalovat, abychom porazili i skvělé amatérské týmy na turnajích,
kam jsme každoročně zváni.
Odmítnutí nejen Moniky Gurecké a její dcery bylo velice
nepříjemné a bohužel bez řádného vysvětlení.
volejbalisté z Dolních Životic

Volejbalový turnaj v Dolních Životicích 2008

DOPORUČENÍ ZÁKAZNÍKŮM
ZÁKAZNÍKŮM
Doporučení zákazníkům RWE v případě zvažování změny
dodavatele zemního plynu

V poslední době stále častěji dochází k oslovování našich zákazníků
zprostředkovateli dodávky zemního plynu jiných dodavatelů formou
„podomního“ prodeje. Na základě zkušeností našich zákazníků může
být tento způsob prodeje v některých případech spojen s určitými
riziky, na která bychom Vás chtěli upozornit:
•

Nabídky neseriózních zprostředkovatelů nemusí být (již na
druhý pohled) tak atraktivní, jak je školení prodejci mohou
prezentovat

•

Ve smluvních podmínkách se mohu skrývat „háčky“ ať už ve
formě různě nazvaných poplatků (které se často rovnají výši
úspor), dlouhých výpovědních lhůt či další

•

Slibovaná finanční úspora nemusí být významná. Pokud činí
např. 500 Kč ročně – může zůstat po odečtení vstupních a jiných
případně požadovaných poplatků a po vydělení počtem měsíců
na zanedbatelné úrovni.

Naléhavě proto doporučujeme vyžádat si veškeré podklady v písemné
podobě, vše si v klidu a pečlivě přečíst, případně spočítat – porovnat
s vyúčtováním z minulých období.
V žádném případě by zákazník ve vlastním zájmu neměl podepisovat
žádnou smlouvu či jiné dokumenty vedoucí ke změně dodavatele bez
předchozího důkladného uvážení. Při porovnávání výhodnosti nabídky
doporučujeme vzít v úvahu i další faktory jako jsou šíře doplňkových
služeb, nabídka produktů, způsob komunikace s dodavatelem, existence

sítě kontaktních míst, jistota spolehlivosti dodávek a komplexnost péče o
zákazníky.
Pokud jste již novou smlouvu podepsali a chcete tento krok vzít zpět, je
to v případě podomního prodeje v určitém omezeném časovém období
ještě možné – dle § 57 Občanského zákoníku.
S veškerými svými dotazy se můžete obracet na zákaznickou linku RWE
840 11 33 55, kde jsou naši pracovníci připraveni zodpovědět Vaše
dotazy 7 dní v týdnu, 24 hodin denně.
V případě výhrad k postupu při uzavírání smluv či jejich obsahu a práv
zákazníka je možné využít poradenské činnosti Sdružení obrany
spotřebitelů.

40/1964 Sb. Občanský zákoník
§ 57
(1) Byla-li spotřebitelská smlouva uzavřena mimo prostory obvyklé k
podnikání dodavatele nebo nemá-li dodavatel žádné stálé místo k
podnikání, může spotřebitel od smlouvy písemně odstoupit do 14 dnů od
jejího uzavření; nedošlo-li dosud ke splnění dodávky zboží či služeb
dodavatelem, může od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodů a bez
jakékoliv sankce do 1 měsíce. To neplatí ohledně smluv, u nichž si
spotřebitel výslovně sjednal návštěvu dodavatele za účelem objednávky.
Dodavatel je zároveň povinen vrátit spotřebiteli zaplacené finanční
částky do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.
(2) Dodavatel musí spotřebitele písemně upozornit na právo odstoupit od
smlouvy nejpozději při uzavření smlouvy; písemné upozornění musí
obsahovat i označení osoby, u níž je třeba toto právo uplatnit, včetně
bydliště či sídla takové osoby.
(3) Při porušení povinnosti stanovené v předchozím odstavci má
spotřebitel právo odstoupit od smlouvy do 1 roku od jejího uzavření.

40/1964 Sb. Občanský zákoník
(4) Ustanovení předchozích odstavců se nevztahují na smlouvy
a) jejichž předmětem je výstavba, prodej, nájem nebo jiné právo k
nemovitosti, s výjimkou smluv o jejích opravách a o dodávce zařízení do
ní začleněných,
b) na dodávku potravin nebo jiného zboží běžné spotřeby dodávaného
stálými doručovateli do domácnosti spotřebitele nebo do jiného jím
určeného místa,
c) na dodávku zboží nebo služeb, které byly uzavřeny podle katalogu
dodavatele, s nímž se spotřebitel měl možnost seznámit v nepřítomnosti
dodavatele, za předpokladu, že mezi stranami má pokračovat spojení při
plnění uzavřené nebo jiné smlouvy, a za předpokladu, že spotřebitel má
právo odstoupit od smlouvy nejméně do 7 dnů od převzetí zboží a je s
tímto právem seznámen v katalogu nebo ve smlouvě,
d) pojistné a o cenných papírech.

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
Úspěšný dvojzápas naší fotbalové staré gardy
V sobotu 19.9.2009, den před našim karmašem, sehrála naše
fotbalová stará garda přátelský zápas v kopané. Tento rok jsme přivítali
tradičně stejně staré pány z Litultovic. Zápas začal v 13.00 a naše stará
garda remizovala 2:2.
Za naše borce dal gól Jaroslav Doležel a druhý si hosté
z Litultovic dali sami.
Letos nám přálo pěkné počasí a proto přišlo hodně diváků. Všem
našim fanouškům moc děkujeme za korektní povzbuzovaní. Zápas se
uskutečnil na oslavu 90. výročí založení Sokola v Dolních Životicích.
O týden později , v sobotu 26.9.2009 naše fotbalová garda opět
sehrála přátelský zápas, tentokrát v Litultovicích. Utkání se uskutečnilo
při příležitosti otevírání opravených kabin na hřišti v Litultovicích.
Naši borci vyhráli v poměru 2:1.

Za naše borce dali góly Martin Elbl a Dušan Schwablík.
Sokolové jako pořadatelé akce děkují vedení fotbalových klubů a
to jmenovitě Tomáši Leifertovi a Romanu Radkovi za odehrání obou
zápasů. Děkují také panu Jendovi Hoppovi za zapůjčení dresů. Další
setkání sokolské fotbalové gardy se plánuje na jaro 2010.
za Sokol DŽ Jan Šachteli

VÁNOCE
Vážení a milí spoluobčané,
rok se nám chýlí ke konci a pomalu ale jistě nastává krásný čas
adventu, který byl v naší obci zahájen v neděli 29.11.2009 tradičním
setkáním u adventního věnce a vystoupením našich nejmenších z řad MŠ
a ZŠ. V následujících třech týdnech se budeme každou neděli setkávat u
adv. věnce v místním areálu hasičů a užívat si krásný čas klidu a míru.
V neděli 6.12. nás na adventu navštíví Mikuláš se svými
pomocníky čerty a anděly, další neděli 13.12. nás svými skladbami
potěší místní hasičská Dechovka a společně s ní si budeme moci
pochutnat na výborných ovarových hodech a poslední neděli 20.12. si
navodíme úžasnou atmosféru Vánoc na VÁNOČNÍM KONCERTU
v místním kostele, na kterém vystoupí v 16.00 hod. po krátkém úvodu
sboru Čápata známý pěvecký sbor Křížkovský z Opavy, pod taktovkou
uměleckého vedoucího pana RNDr. Karla Holeše a následně se
přesuneme do místního areálu, kde nás již bude očekávat ŽIVÝ
BETLÉM. Na všechny adventní setkání budete upozornění také místním
rozhlasem.
Za redakční radu Vám přeji krásně strávenou dobu adventu,
pohodové Vánoce, spoustu splněných přání pod stromečkem a do
Nového roku 2010 pevné zdraví, spoustu lásky a dobré přátele.
T. Lukášová

Vánoční dobrůtka
Marcipánové mušličky:
300 g sušeného mléka, 300 g moučkového cukru, 200 g másla, 2 bílky, 2
lžíce mléka, 80 g kokosové moučky, 1-2 lžíce citronové šťávy.
Zpracujeme těsto, vtlačíme do formiček mušliček vysypaných cukrem.
Vyklopíme a necháme do druhého dne zaschnout. Spojujeme máslovým
krémem vždy dvě k sobě a necháme trochu pootevřené. Do krému
vložíme marcipánovou růžičku nebo 2 cukrářské perličky.

Vánoční tradice ve světě
Vánoce ve Velké Británii
Anglický Ježíšek se jmenuje Father Christmas (Otec Vánoc). Nosí
dlouhý oblek červené nebo zelené barvy. O Štědrý večer chodí dům od
domu a rozdává dárky. Děti věší punčochy na krb a nebo prázdné povlak
od polštářů na rohy postelí. Ráno se probouzejí a doufají, že právě jim
tam zanechal spoustu dárků.
Děti píšou Otci Vánoc dopisy, které vhodí do krbu. Jedině tak
mohou vzlétnout a dostat se až do Severního Pólu, kde jejich přání bude
vyslyšeno. Pokud však dopis shoří, musí se napsat znovu.
Ráno, 25.prosince, rodina společně rozbaluje dárky a poté
připravují slavnostní hostinu. Ta bývá podávána přesně v poledne. Stůl,
na němž se obědvá, se doslova blýská vším zřídkakdy používaným
porcelánem a křišťálovým sklem. Oběd začíná přípitkem a poté
symbolickým rozlomením tzv. christmas crackers (jedná se o papírové
tuby, v nichž se ukrývá drobný dárek). Oběd se skládá z pečeného
krocana s kaštanovou nádivkou se zeleninou a omáčkou.

VAŠE PŘEDSTAVA ?.....
?.....
Vážení spoluobčané,
rádi bychom se na Vás obrátili s otázkou „Jaká je vaše
představa využití místního areálu u zámku?“. Zajímalo by nás, jak by
jste areál využili vy a k jakému účelu by dle vás měl sloužit. Vaše
odpovědi, nápady a názory můžete zanechat u paní Jiřinky Leifertové na
místním obecním úřadě. Děkujeme.
redakce

Oslavenci v naší obci
V měsíci listopadu oslavili své jubileum
*
Raidová Dagmar, Dolní Životice
*
Korbelová Lina, Dolní Životice
*
Hamplová Marie, Hertice

75 let
80 let
85 let

V měsíci prosinci slaví své jubileum
*
Vítková Zdeňka, Dolní Životice

60 let

Všem jubilantům srdečně blahopřejeme!!!

Přivítali jsme …
* 17.6.2009
* 29.6.2009

Filip Fajmon
Michal Vavrečka

Rozloučili jsme se ….
†
†
†
†

14.7.2009
24.9.2009
2.11.2009
4.11.2009

Antonín Grydil
Štěpánka Krbálková
Růžena Rádková
Jiří Lukáš

NOVÉ WWW STRÁNKY NAŠÍ OBCE
Milí spoluobčané,
rádi bychom Vás upozornili na nové internetové stránky naší
obce. Na nový design se můžete podívat na stránkách

www.dolnizivotice.cz
Můžete zde najít všechny informace týkající se obce, na úvodní
straně v aktualitách se dočtete o novinkách, nových vyhláškách,
upozorněních a aktuálních zprávách pro občany. Správci stránek pro vás
chystají také doplnění fotogalerie, ve které budete moci nacházet
fotografie z akcí obce, spolků i sdružení. Najdete zde také zpravodaj ve
své elektronické podobě.
redakce

POZVÁNKA DO KINA
ZOUFALCI
Jak být spokojený a přitom nebýt sám? Pozoruhodné herecké
výkony v čele se Simonou Babčákovou v realistické komedii o šestici
bilancujích třicátníků. Kdysi spolu studovali a po společném setkání na
večírku ve svém rodném městě je jim jedno jasné - vědí, co v životě
nechtějí, ale zároveň ještě nepřišli na to, co by chtěli.. Na řadu tak
přichází dávný nápad - společný život na statku, po kterém kdysi všichni
tak toužili. Vyjde jim tenhle nový pokus o štěstí?
PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení tohoto sudoku najdete ve Zpravodaji č.1/ 2010
Řešení sudoku z č. 4/2009

Zpravodaj pro Vás připravila redakční rada ve složení Lukášová Tereza,
Doleželová Ivana. Za příspěvky děkujeme ☺

ŘÁDENÍ NA LEDĚ

DĚTSKÝ KARNEVAL

