ZPRAVODAJ
pro občany Dolních Životic
4/2009
a Hertic

V tomto čísle
•
•
•
•
•

oznámení praktického lékaře
osobnosti obce
tvarůžkové hody
pozvánka na operetu
akce Sokolů a Hasičů

Z KRONIKY OBCE
Zápis z roku 1931
1931 (2)
8.března na počest 81 narozenin pana prezidenta republiky
T.G.Masaryka uspořádána byla „Oslavná beseda místní školou
s veřejnou schůzí občanů v sokolovně, přednášel řídící učitel František
Moravec
15. března sehráli žáci zdejší školy divadelní hru „Krakonošova
medicína“, napsal Jaroslav Průcha. 6. dubna sehrál „Odbor Matice
Opavské“ na Mladecku v sokolovně divadelní hru „Kletba zločinců.
25.května tělocvičná jednota Sokol Dolní Životice za režie Františka
Moravce, sehrála divadelní hru „Zelené království.“ 20. září místní
hudebníci uspořádali v sokolovně koncert. V týž den tělocvičná jednota
Sokol sehrála divadelní představení „Vitoušův svatební den“ za režie
Františka Moravce.
28. října oslava státního svátku , veřejná schůze občanů,
uspořádána místní osvětovou komisí. 22. listopadu divadelní představení
„Obětování“. 6 prosince představení „Milionář a jeho dítě“. 26. a 27.
prosince biblická hra „Král králů“ všechna představení režíroval
František Moravec. Loutková představení pořádá těl. jednota Sokol
„Kašpárek u krále“ a „Kašpárek hledá princeznu.“
Tělocvičná jednota Sokol Dolní Životice uspořádala dne 6. září
divadlo v přírodě zámecké zahrady „Krajánek Holandr, jde na vandr“
….pokračování příště

OZNÁMENÍ PRAKTICKÉHO LÉKAŘ
LÉKAŘE
Dovoluji si Vám oznámit, že 1. září 2009 bude zahájen provoz
nové ambulance všeobecného praktického lékaře pro dospělé v Dolních
Životicích, v prostorách stávající. Převzetí do péče všech pacientů
původní ambulance je zajištěno.
Vyšetření bude možné každý všední den v týdnu v uvedených
časech. Zvýrazněná políčka – možnost vyšetření přímo v místě.

dopoledne
Pondělí

Stěbořice
7:30 – 12:30

Úterý

Stěbořice
7:30 – 10:00

Středa

Dolní Životice
7:30 – 10:00

Čtvrtek

Stěbořice
7:30 – 10:00

Pátek

Dolní Životice
7:30 – 10:00

odpoledne
Dolní Životice
14:00 – 16:00
(nemocní)
16:00 – 18:30
(poradna)

Návštěvní
služba
10:30 – 12:00
Stěbořice
15:00 – 18:30
poradna
Návštěvní
služba
10:30 – 12:00
Stěbořice
10:30 – 12:30

K vyšetření Vás rádi objednáme na kterémkoliv z uvedených
čísel: 553 661 090 (Stěbořice) 553 786 024 (Dolní Životice). Potřeba
objednání se netýká neodkladných vyšetření (byť i zde je výhodou ozvat
se) a dále vyšetření neslyšících a mentálně handicapovaných pacientů a
pacientů bez telefonního připojení či bez domova.
Poskytovány budou všechny zdravotní úkony všeobecného
praktického lékaře pro dospělé včetně posudkové činnosti,
dispenzarizace interních chorob (např. diabetu, metabolického syndromu,
poruch funkce štítné žlázy) v rámci kompetencí odbornosti. Ambulance
je vybavena EKG a přístroji na měření glykémie, Quicka a CRP na
počkání. Ordinace má certifikát pracoviště pro asistenci při odvykání
kouření.
Na spolupráci s Vámi se těší
MUDr. Vít Skalička
spolu se sestřičkou Pavlou Chlachulovou

OSLOVENÍ VOLIČŮ
VOLIČŮ
Vážení spoluobčané,
blíží se další volby a všechny politické strany přicházejí k vám,
aby vás oslovily. Dovoluji si to dnes i já.
Zastupuji KSČM – stranu, která hájí
zájmy poctivých neprivilegovaných lidí. Máme
docela obyčejné cíle, které nabízíme svým
voličům. Mít střechu nad hlavou, zajistit rodinu,
nebát se stáří a nemocí, umožnit dětem vzdělání,
mít práci a slušnou mzdu, žít v míru... Vadí nám
tunelování, klientelismus, korupce,
nevymahatelnost práva i politické přeběhlictví.
Žádáme rovné šance, rovnost před zákonem a
bezpečí našich domovů.
Nabízíme vám alternativu – svůj
uskutečnitelný volební program. Naší prioritou jste vy, občané této země,
Moravskoslezského kraje, z měst a obcí našeho opavského regionu. Naše
řešení nevedou k jednostranným tvrdým dopadům krize na ty nejslabší.
Jsou také vnímavá k dokončení investic v dopravní infrastruktuře,
k programům snižujícím znečištění ovzduší, zajišťujícím dostupné
sociální a zdravotní sítě, účinnější ochranu zemědělské půdy či
zaměstnanců i drobných podnikatelů a k dalším problémům.
KSČM na krajské úrovni i v řadě obcí dokazuje, že umí
uplatňovat výkonnou moc ve prospěch většiny občanů. I v Poslanecké
sněmovně se nám podařilo prosadit zákony, které vám usnadňují život.
Žel, řadu jiných zákonů, které jdou proti zájmům většiny občanů, jsme
neměli sílu – dostatek mandátů – zablokovat. Máme zkušenosti,
kvalifikaci i odhodlání zlepšit vaše životní podmínky. Dejte nám
příležitost pokračovat v započaté práci. Dejte nám svůj hlas.
Kdo rezignuje na účast ve volbách, nemůže podpořit možnou
změnu. Proto vám nabízíme své kandidáty, svůj volební program „Práce
a sociální jistoty – požadavky, které splníme“.
Váš
Miroslav Opálka,
poslanec Parlamentu ČR, který se znovu uchází o vaši důvěru

NÁZORY NAŠICH SPOLUOB
SPOLUOBČANŮ
ANŮ
Je konec léta, všichni jsou odpočatí po dovolených, někdo se vyhřál
u moře, někdo lezl po skalách, jiní opravovali chalupu, další si užívali u
čtení knížky.
Ti ostatní jezdili na kolech, plavali, hráli fotbal, tenis, volejbal. I já
jsem o prázdninách hrála volejbal, dokonce už jej s různými přestávkami
hraji 26 let. Říkáte si dost dlouho? Jak na co. Nejsem žádný přeborník
ale snaha se cení, hlavně je to sport, který mě baví a navíc jej mohou hrát
muži i ženy společně, což se o jiných sportech říct nedá. Tak třeba box,
ragby či hokej.
Ale dost úvah, abych se dostala k jádru tohoto příspěvku a zbytečně
vás nenudila dlouhým čtením. Za celou dobu jsem se ještě nikdy
nesetkala s tak nesportovním chováním, jako právě s družstvem
volejbalistů a volejbalistek naší vesnice, i když téměř polovina dojíždí
z Opavy a okolí. Podotýkám, že jsem zde chodila od zrodu tohoto
družstva, jenže mateřské povinnosti mi zabránily docházet trvale.
Volejbal vždy lidi stmeloval, každý si zahrál, byla legrace a každý měl ze
hry dobrý pocit, že alespoň udělal něco pro své zdraví. Každá hra je
především o lidech, ale dnes už vím, že s touhle bandou sobců už určitě
hrát nebudu. Proto všem o kterých mluvím chci sáhnou do svědomí, že
ani oni nehrají první ligu a nepřišli na hřiště aniž by hned vše uměli.
Závěrem chci podotknout, že mě moc mrzí, že se další občané naší
vesnice nemohou zapojit do společné hry se stálými členy, neboť by jim
mohli kazit hru, protože po určité době, kdy nehráli, nevyberou míč tak,
jak by si oni představovali. Pojďme se tedy domluvit na daných dnech,
kdy budou mít všichni příležitost si na hřišti zahrát bez toho, aniž by jej
někdo z hřiště nevybíravým způsobem vykazoval.
Sportu zdar.
M. Gurecká

Milí spoluobčané,
čas nám pokročil a my se konečně dostáváme k osobnostem
z naší současnosti. Dovolte nám tedy, abychom Vám představily Vámi
navrhnuté osobnosti obce. Byly bychom velmi rády, kdyby jste
neposuzovali nikoho za jeho názor a nesnažili se najít protekci nebo
zviditelňování tam, kde není. Každý má tu možnost navrhnout kohokoliv
a nejen z lidí, kteří jsou v naší obci viditelní, ale i ty, které mnoho lidí
nezná a přesto jen to že jsou, je pro naši obec (pro Vás) velkým
přínosem. Děkujeme.
Redakční rada

Ze současnosti

 pan Jaroslav Vaněk

• současný starosta obcí Dolní Životice a Hertice
navržen za:
• dlouholetý hluboký zájem o dění ve škole a péči o
kvalitní vzdělávání dětí v MŠ a ZŠ
• podporu akcí v mimoškolních aktivitách
• zájem o smysluplné využívání volného času dětí a
mládeže v obci
• dlouholetý aktivní podíl na mnoha veřejných
vystoupeních jako člen Dechové hudby sboru
dobrovolných hasičů
návrh kolektivu ZŠ a MŠ Dolní Životice
•

to, že jako statutární zástupce obce vykonává velmi
zodpovědně náročnou funkci veřejného opatrovníka 47
uživatelům pobytových sociálních služeb ve zdejším
zařízení
návrh za ÚSP D. Životice podal
pan Dalibor Sokolovský, ředitel organizace

 Mgr. Vlasta Skřontová
navržena za:
• mnohaletou práci v oblasti kultury a vzdělávání
( koncerty, vedení dětského pěveckého sboru Čápata
v letech 1998 – 2006)
• perfektní vedení místní knihovny, podpora čtenářství u
dětí i široké veřejnosti
návrh kolektivu ZŠ a MŠ Dolní Životice

 paní Marie Tomášková
navržena za:
• dlouholeté aktivity ve Sboru dobrovolných hasičů pro
obec i pro školu
• organizování mnoha krásných kulturních a sportovních
akcí pro děti i dospělé
návrh kolektivu ZŠ a MŠ Dolní Životice

 pan Petr Pasič
navržen za:
• starostlivou péči o zeleň v naší obci
jábych
K jediné osobnosti obce ze současnosti patří pan učitel Alois
Raida, který se v síni slávy nachází opravdu právem. Jeho podrobný
životopis si můžete přečíst na stránkách obce Dolní Životice
http://www.dolnizivotice.cz ve složce osobnosti obce ☺ Nejvíce se mi
líbí věta v závěru životopisu, která zní - „V panu učiteli Raidovi

vidíme příklad člověka, který dokázal být vždy a v každé době
pevný ve svých zásadách.“
TL

NABÍDKA
Potřebujete rekonstruovat dům či byt ?
Zelené úvěry Raiffeisen stavební spořitelny
nabízí řešení
Financování energeticky úsporných řešení
- výměna oken
- výměna kotlů
- výměna střech
- zateplení
- alternativní zdroje energie
Rychlé a jednoduché vyřízení úvěrů se státní podporou a
navíc s bonusem 3000 Kč !!!
Informace Vám poskytne pracovník RSTS
Marie Lytková - tel.604 281 324

AKCE HASIČŮ
HASIČŮ
Koncert skupiny Turbo

V pátek 24.7.2009 proběhl v místním areálu koncert skupiny
TURBO !! Účast byla úžasná, publikum roztančené a i přes
občasné přeháňky si každý užil
koncert na maximum!!! Turbo
nezklamalo a opět předvedlo,
že jejich skladby jsou
nesmrtelné ☺

Hasičský sport – Opavská liga 2009
Opavská liga v požárním sportu nám pomalu spěje ke svému
konci, holky mají před sebou finálové kolo (12.9.2009 ve Velkých
Heralticích), před kterým se drží na krásném 2. místě spolu s holkama
z Uhlířova, celkem tento rok v opavské lize bojuje 13 týmů žen. Kluci
mají před sebou poslední kolo v Malých Hošticích (20.9.2009) a poté
finále v Kobeřicích (27.9.2009). Zatím se našim týmům daří, naše holky
a ženy z Uhlířova se utkají ve finále o stříbro a bronz. Každopádně na
„bedně“ se bude tak jako tak ☺ Naši muži jsou prozatím v tabulce na
krásném 12. místě z 18 týmů pravidelně soutěžících mužů. Ráda bych
ještě poděkovala za krásnou atmosféru na naší první soutěži, kterou jsme
v Životicích pořádali. Dík patří zejména našemu starostovi obce, panu
Jaroslavu Vaňkovi, za úžasnou podporu a vytváření pohodové atmosféry,
starostovi hasičů, panu Mirku Lukášovi, za pomoc při přípravě i během
soutěže a také všem divákům a pořadatelům!!
za hasiče a hasičky
Terka Lukášová

Pozvánka
Zveme srdečně všechny spoluobčany na tradiční
KARMAŠOVOU ZÁBAVU
v sobotu 19.9.2009 od 20.00hod v areálu hasičů…
vstupné 50,- Kč!! Hraje skupina ATREI !!!

KARMAŠOVÁ NEDĚLE
V neděli 20.9.2009 bude od 8.00 hod ráno otevřena hospůdka
v místním areálu…
Možnost posezení u dobrého pití a jídla ☺

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
SOKOLŮ
Nohejbal občanů a firem Dolních Životic vyhráli zaměstnanci
OPaLL-AGRI
V sobotu 20.6.2009 se uskutečnil v pořadí již 9. ročník
nohejbalového turnaje trojic životských a hertických firem a občanů. Do
areálu místního lesíka letos dorazila 4 družstva. Turnaj začal v 9.00 hod a
přinesl tyto výsledky:
1. OPaLL-AGRI – Miroslav Hanák, Michal Essler, Pavel Essler
2. Sokol D. Životice – Jan Šachteli, Josef Korbel, Alois
Vavřinčík
3. OPaLL-AGRI – housky
4. 1. Tor
Vítězové převzali putovní pohár a věcné ceny. Sokolové děkují
hasičům za výbornou spolupráci při organizování turnaje. Dále děkují
hlavnímu sponzoru akce panu Vlastimilu Pasičovi. Děkujeme také
skvělým divákům, kteří přišli v hojném počtu podpořit tradiční
nohejbalovou podívanou!

Skvělý úspěch životských nohejbalistů v Oticích
V sobotu 26.6.2009 se konal v Oticích nohejbalový turnaj trojic „
O pohár starosty Otic“ .Turnaje se zúčastnilo 12 družstev z opavského
okresu Kravaře, Milostovice, Jakubčovice, Uhlířov, Štáblovice, Melč, D.
Životice, Otice. Naši borci ve složení Josef Korbel, Jan Šachteli a Milan
Essler, kteří mají letos dohromady celkem 152 let se nezalekli mladších a
celý turnaj vyhráli!! Navázali tak na vítězství v D. Životicích z roku
2000. Počasí akci nepřálo a turnaj byl bohužel přerušen silným deštěm.
Výsledky byly následující:

1. Sokol D. Životice – J. Korbel, J. Šachteli, M. Essler
2. Uhlířov I
3. Štáblovice
4. Otice I, 5. Otice III, 6. Melč ……
Vítězové dostali věcné ceny a upomínkový pohár starosty Otic.
Sokol tímto naším borcům děkuje za příkladnou reprezentaci Sokola i
naší obce.

Svatoňovice vyhráli „malý“ turnaj v nohejbalu trojic
TJ Sokol a SDH D. Životice společně uspořádali nohejbalový
turnaj trojic a to v pátek 31.7.2009 v místním areálu. Letos se začínalo
v 17.00 hod a končilo ve 23.00 hod. Akce se zúčastnilo 10 týmů. Přijeli
hosté z Nového Dvora, Otic, Milostovice, Uhlířova, Svatoňovic a
Štáblovic. Výsledky byly následující:
1. Svatoňovice – P. Holba, D. Benda, J. Dorčák
2. D. Životice – Jakub Šachteli, P. Essler, Milan Essler
3. Uhlířov – J. Kepa, M. Hanák, J. Tichý
4. Mirci – M. Pumr, M. Hanák, M. Lukáš, 5. Milostovice, 6.
Sokol D. Ž. – Jan Šachteli,
J. Korbel, A. Vavřinčík, 7. Nový Dvůr ….
Vítězové dostali věcné ceny a upomínkové poháry. Sokoli a
hasiči děkují všem zúčastněným týmům a hlavně všem divákům, kterých
přišlo za pěkného počasí hodně.

Výsledky večerního turnaje nohejbalu dvojic
TJ Sokol a SDH D. Životice uspořádali 4.9.2009 v místním
areálu večerní nohejbalový turnaj dvojic. Začínalo se přesně v 17.00 a do
turnaje se přihlásilo 6 mužstev. Nohejbaloví příznivci tento turnaj berou
jako závěrečnou nohejbalovou akci roku. Letos se konal 4. ročník, nálada

byla skvělá a počasí přálo všem hráčům. Diváci dorazili v hojném počtu
a většina jich vydržela až do konce turnaje, který končil v 23:10 hod.
Výsledky:
1. Milan Essler, Jakub Šachteli
2. Josef Korbel, Alois Vavřinčík
3. David Čech, Martin Elbl
4. Aleš Rubý, Roman Tichý
5. Miroslav Lukáš, Miroslav Hanák, 6. Jan Hopp, Daniel
Gargulák
Sokoli a hasiči děkují všem hráčům a také divákům za jejich
hojnou účast. Děkuji také výborné obsluze v baru za perfektní výkon.
Jan Šachteli

Pozvánka
TJ Sokol a FK D. Životice si Vás dovolují pozvat v sobotu 19.9.2009 na
hřiště v D. Životicích
u příležitosti

Setkání staré gardy + mistrovské utkání
Program:
13.00
13.20
15.30
16.00

zahájení
přátelské utkání /stará garda Litultovic/
občerstvení
mistrovské utkání Dolní Životice – Štáblovice
zvou pořadatelé

TVARŮ
TVARŮŽKOVÉ HODY
Pár nápadů na přípravu tradičního Olomouckého výrobku – Tvarůžek ☺
ZAPEČENÁ „BOMBA“:
4 velká jablka, 100 g tvarůžků, 8 plátků šunky. Jablka rozkrojíme na
poloviny, jádřince vykrojíme. Do prohlubní dáme nakrájené tvarůžky,
zakryjeme plátky šunky. Jablka naskládáme do silně máslem
vymazaného pekáčku a ve vyhřáté troubě zapečeme.
TVARŮŽKY TROCHU JINAK:
Kulaté tvarůžky, syrové brambory, hladká mouka, strouhanka, utřený
česnek, drcený kmín, mletý pepř, sůl. Brambory nastrouháme najemno,
přidáme ostatní přísady a vymícháme těstíčko. Na lívanečník s
rozpáleným olejem dáme trochu směsi, položíme tvarůžek a zakryjeme
těstem. Rychle usmažíme po obou stranách a podáváme s tatarskou
omáčkou a vařenými brambory.
VOŇAVÁ SÝROVÁ POMAZÁNKA:
Různé druhy sýrů (tvarůžky, Niva, Romadúr, Jihočeský zrající sýr)
naskládáme do kameninového hrnce nebo sklenice. Jednotlivé vrstvy
sýru střídavě prosypáváme pálivou paprikou, drceným kmínem, plátky
cibule a česneku. Na každou vrstvu dáme jiný posyp. Po naplnění
zalijeme sýry pivem, aby obsah byl zcela potopen. Zavážeme plátnem a
necháme 3-4 dny zrát, až se vytvoří sýrová pasta.
OLOMOUCKÉ KARBANÁTKY:
Mleté maso okořeníme podle chuti, propracujeme s vejcem. Vytvarujeme
placičky, do každé zabalíme kolečko olomouckého tvarůžku. Obalíme ve
strouhance a usmažíme po obou stranách.

PLACIČKY Z OLOMOUCKÝCH TVARŮŽKŮ:
1 balíček tvarůžků, 1 kostka tvarohu, 3 velké uvařené brambory, 3 lžíce
krupice, 2 vejce, sůl, pepř, kmín. Brambory nastrouháme, přidáme
tvaroh, strouhané tvarůžky, krupici a vejce. Dobře propracujeme,
osolíme, opepříme, přidáme kmín. Tvarujeme malé placičky, které
smažíme na rozpáleném tuku, po obou stranách do zlatova.
Dobrou chuť! ☺

KULTURA - LÍBÁNKY S OPERETOU
Obec Dolní Životice ve spolupráci s Uměleckou agenturou Alena
Bartlová pořádá v pondělí 28.září 2009 v místní tělocvičně operetní
zábavní pořad

„LÍBÁNKY S OPERETOU“
Účinkují sólisté operety Moravskoslezského národního divadla
v Ostravě: Jana Hoštáková, Eva Zbožková, Jan Drahovzal, Václav
Morys, Petr Miller, sólista opery Slezského divadla v Opavě Petr Mrcek.
Tančí Zuzana Rausová nebo Dája Roncová.

Začátek je stanoven na 17,00 hodin.
Vstupné bude dobrovolné.

Na hojnou účast se těší účinkující a Obec Dolní Životice

Oslavenci v naší obci
V měsíci srpnu oslavili své jubileum
*
Raida Antonín, Dolní Životice

75 let

V měsíci září slaví své jubileum
*
Pavelková Ludmila, Hertice

75 let

Oběma jubilantům srdečně blahopřejeme!!!
PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení tohoto sudoku najdete ve Zpravodaji č.5/ 2009
Řešení sudoku z č. 2/2009

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

