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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych se s Vámi podělil o zážitky z hodnocení soutěže
Vesnice roku 2013 v krajském kole Moravskoslezského kraje, do které se naše
obec přihlásila. V minulém zpravodaji jsem popsal důvod podání naší přihlášky
s úmyslem ukázat činnost naší obce a především nás občanů v této obci žijících.
Věnovali jsme spoustu času přípravě prezentace obce a pro veřejnost jsme udělali
ukázku o jedné květnové neděli, abychom všem zájemcům předvedli, čím se
chceme prezentovat před hodnotící komisí. Vlastní návštěva hodnotící komise
proběhla 7.června 2013. Desetičlenné komisi jsme spolu s ředitelkou školy paní
Smetanovou předvedli zpracovanou prezentaci obce, ukázali kroniky obce,
hasičů, sokolů, fotokroniky obce, hasičů a sokolů, studie obce, zpravodaje,
vydané publikace a drobné propagační materiály obce. Vlastnímu hodnocení byli
za obec přítomni kronikář pan Mgr. Jiří Mička, knihovnice paní Monika
Šnajdrová, za podnikatele v obci pan Vlastimil Pasič, za školu paní Jana Šustrová
a paní ředitelka Mgr. Lenka Smetanová a já za vedení obce. Omlouvali jsme
především Mirka Lukáše a další, neboť v den hodnocení se konal pohřeb paní
Chodurové. Pohoštění pro členy komise nám připravily děti ze školní družiny a
místní včelaři. Po prezentaci a prohlídce školy a sportoviště komise navštívila
naši knihovnu, kterou úspěšně prezentovala knihovnice paní Monika Šnajdrová.
Prohlídka obce pokračovala pochůzkou okolo kostela, kde komise ocenila přístup
obce, občanů a farnosti k opravě této naší krásné dominanty obce a kulturní
památky. Po zhlédnutí našeho hřbitova jsme komisi ukázali areál u zámku, kde
komise ocenila dobrovolnou práci hasičů a obce na údržbě parku, ocenila místo,
kde se občané mohou scházet, sportovně i kulturně se vyžívat a udržovat
pospolitost obce. Ukázali jsme alej na ulici Kostelíková, zámecký park a zámek.
Komise odjela a všichni členové presentovali nadšení z návštěvy naší obce. Po
vyhodnocení všech obci komise udělila naší obci „Oranžovou stuhu za spolupráci
obce se zemědělským subjektem“.
Jedná se o významné ocenění nejen finančně podpořené nemalou částkou
z rozpočtu Ministerstva zemědělství, ale také ocenění nás všech občanů obce.
V kritériích této části soutěže vesnice roku se hodnotí
- Spolupráce obcí a zemědělských subjektů všech typů (zemědělci, myslivci,
rybáři, včelaři, zahradníci)
- Péče o veřejná prostranství a kulturní krajinu
- Koncepční dokumenty a společné projekty
- Místní produkty a jejich marketing
- Využití netradičních zdrojů energie
- Nezemědělské aktivity, osvěta a vzdělávání

V protokolu hodnotící komise zveřejněném na našich webových stránkách je
uvedeno, že jsme ocenění získali především za spolupráci obce a školy se místní
zahradnickou firmou. Po jednání s některými členy komise po vydání výsledků
bych chtěl k tomu dodat, že jsme získali ocenění za něco, co my považujeme
takřka za samozřejmé, protože se zahradnictvím Pasič všichni přicházíme do
styku několik desetiletí a na naší obci jsou plody této spolupráce vidět téměř na
každém kroku. Nám připadají samozřejmé a normální. Mnohý návštěvník obce,
se kterým jsem měl možnost jednat v průběhu minulých 20 let, se mě po projetí či
prohlídce obce ptal, kdo se nám stará o zeleň v obci a zda máme zahradníka. Se
zahradníkem spolupracuje škola, děti od útlého věku se seznamují s prací přímo
v zahradnictví. Zahradnictví Pasič spol. s.r.o. Dolní Životice je známé v celém
kraji. Sponzoruje takřka všechny spolky a školy v obci. To, že obec udržuje
spolupráci s některými soukromě hospodařícími
rolníky, zemědělským
podnikem, že máme v obci mnoho včelařů, myslivců, udržované rybníky,
udržované aleje, nově vysázená stromořadí a pravidelně udržované předzahrádky
včetně veřejných ploch, zapadá do tohoto ocenění jako jednotlivá puzzle do
obrázku naší obce.
Ocenění je významné i tím, že držitel krajské Oranžové stuhy postupuje do
celostátního kola. Ne všechny stuhy v soutěži Vesnice roku soutěží na celostátní
úrovni. Pro nás je to další práce, i když podotýkám, že radostná práce. Již jsem
odeslal vyplněnou jednotnou charakteristiku – šesti stránkový dokument o naší
obci dle metodiky Ministerstva zemědělství. V týdnu od 19.do 23. srpna nás
navštíví celostátní hodnotící komise, která si opět prohlédne naší obec se
zaměřením na výše uvedena kriteria. Komise nebere v úvahu jen upravenou
náves, ale také stav okolo obce – humna. Věřím, že i celostátní komisi naše obec
zaujme a bude z návštěvy naší obce a výsledku práce nás všech nadšena stejně
jako komise krajská.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval Vám všem za udržení pořádku okolo
Vašich obydlí a zahrad, pravidelnou péči o předzahrádky a zahrádky, za práci ve
spolcích i těch nezemědělských. Děkuji za pomoc při přípravě prezentace obce
paní ředitelce Mgr. Lence Smetanové, paní knihovnici, předsedům a starostům
spolků v obci za dodání podkladů, kronikáři i ostatním nejmenovaným, kteří mi
byli inspiraci k přípravě materiálů pro hodnocení naší krásné obce. Vím stejně
jako Vy, že je mnoho věcí, které v naší obci potřebujeme pro lepší život nás všech
ještě udělat. Využijme však tohoto ocenění k malému zastavení, ohlédnutí a
poděkování všem za obětavost a vykonání mnoha věcí nad rámec běžných
povinnosti a poděkování panu Petru Paszycovi i celé jeho rodině, že je na naší
obci je vidět, že zde máme zahradníka.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Z JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA
ZASTUPITELSTVA OBCE
Ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice
konaného 20.5.2013 – USNESENÍ Č. 17
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1.
2.

Žádost ZŠ a MŠ Dolní Životice o schválení výjimky o počtu žáků ve třídě a
zároveň žádá obec o úhradu mzdových prostředků z rozpočtu obce
Žádost SDH Dolní Životice o navýšení dotace ze 100.000,- Kč na 144.000,Kč na nákup vozidla Ford tranzit

II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1.

V souladu s § 6 odst. 7 zák. č. 100/2011 Sb., o posuzování vlivů na životní
prostředí a o změně některých souvisejících zákonů toto své vyjádření k
záměru „Výrobní hala a lakovna OPaLL-AGRI, s.r.o., Hertice 7, Dolní
Životice“:
a. Veškeré tekuté látky a ředidla budou skladovány tak, aby při jejich
manipulaci a případné havárii nedošlo ke kontaminaci podzemních vod,
vod na zpevněných plochách a znečištění přilehlého ovzduší.
b. Konstrukce podlah provozovny lakovny umožní zachycení celkového
množství užívaných tekutin v uzavřeném a izolovaném prostoru haly
v případě havárie některého ze zařízení lakovny.
c. Upozorňujeme na skutečnost, že část obyvatel obce Dolní Životice a celá
místní část Hertice využívá jako jediný zdroj pitné vody vlastní studnu.
d. Žádáme o provedení hydrogeologického posudku na plochu zastavěnou
výrobní halou, lakovny a okolí a zjištění možného rizika kontaminace
spodních vod zásobujících studny v k.ú. Dolní Životice vodou ze
zpevněných ploch vypouštěnou do melioračního příkopu a vod do vsaku ze
střech kontaminovanou případným spadem a splachem znečišťujících látek
z ovzduší vypouštěných z provozu lakovny.
e. Požadujeme zahrnutí Obce Dolní Životice do havarijního plánu lakovny
s přednostním právem na informaci o stavu havárie a možných rizicích.
f. Obec Dolní Životice požaduje možnost namátkové kontroly provozu
lakovny za účasti zodpovědné osoby provozovatele.
g. Požadujeme kontrolní odběr dešťových vod vytékajících přes retenční
nádrž do vodoteče přes Obec Dolní Životice.
h. Požadujeme, aby odtok dešťových vod z retenční nádrže na vody ze
stávajících zpevněných ploch zóny pro podnikání i nových zpevněných
ploch OPaLL-AGRI, s.r.o. byl stále na současném minimálním průtoku

z důvodu možného zaplavování obce při souběhu s dalšími dešťovými
vodami z katastru.
i. Stavební suť z likvidovaného vepřínu a jímky na kejdu bude ihned po
demolici odvážena na skládku odpadů a nebude dočasně deponována na
katastru obce, mimo suť pro další využití na stavbě výrobní haly a lakovny.
j. Oplachové vody z odmašťování mohou být vypouštěny do splaškové
kanalizace a do ČOV v obci jen v prokázané kvalitě v souladu s platným
kanalizačním řádem obce. Kvalita vypouštěných vod bude doložena
rozborem provedeným akreditovanou laboratoří po odběru akreditovanou
osobou. Oplachové vody v tomto případě budou vypouštěny řízeně.
Vzorek vypouštěných oplachových vod bude uschován před vypuštěním
vod k případné kontrole po dobu dohodnutou s provozovatelem splaškové
kanalizace a ČOV.
k. Obec Dolní Životice netrvá na dalším pokračování procesu posuzování
vlivu na životní prostředí (EIA) záměru „Výrobní hala a lakovna OPaLLAGRI, s.r.o. v Dolních Životicích
2. Výjimku podle Vyhlášky č. 48/2005 Sb. (školský zákon) v § 4 odst. 5)
Organizací školního roku 2013/2014 v Základní škole Dolní Životice a to
čtyři třídy pro pět ročníků školy s celkovým počtem žáků 53. Zároveň
schvaluje závazek obce úhrady ztráty na mzdových prostředcích základní
školy z rozpočtu obce
3. Navýšení dotace SDH Dolní Životice o 44.000,- Kč na celkem 144.000,- Kč
na nákup vozidla Ford tranzit
4. Přijetí dotace ve výši 242.820,-Kč z Ministerstva pro místní rozvoj na akci
Územní plán Dolní Životice
III. Zastupitelstvo obce uložilo:
Radě obce schválení Dodatku č. 1 smlouvy o dílo s ing. Fuchsem, pokud
přistoupí na cenu 39.000,- Kč bez DPH za inženýrskou činnost
2. Starostovi obce jednat s projektantem Ing. Fuchsem o snížení nákladů na
inženýrskou činnosti na 39.000,- Kč bez DPH

1.

Ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice
konaného 3.6.2013 – USNESENÍ Č. 18
I. Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
1. Zápis z vyhodnocení podaných cenových nabídek dodávky společného serveru
obce a školy v Dolních Životicích.

2. Návrh změny smlouvy o dílo s Ing. Stanislavem Fuchsem - F projekt na
provádění inženýrské činnosti k projektové dokumentaci akce „Rekonstrukce
mostu na ulici Nádražní“.
3. Žádost Matice slezské, místní odbor Stěbořice o příspěvek na projekt „Krajina
a lidé Opavska a Glubčicka“
II. Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Účetní závěrku za rok 2012
2. Závěrečný účet obce za rok 2012. Součástí závěrečného účtu obce za rok
2012 je Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Dolní Životice za
rok
2012
provedené
kontrolním
oddělením
Krajského
úřadu
Moravskoslezského kraje. Zastupitelstvo obce souhlasí se závěrečným účtem
obce za rok 2012 a to „Bez výhrad“.
3. Výsledek hospodaření za rok 2012 SÚ 431 ve výši ztráta - 393.613,99 Kč
bude převedena na účet SÚ 432.
4. Přísedící Okresního soudu v Opavě na další období 4 let paní Marii
Barteskovou
5. Dodatek č. 1 smlouvy o dílo s Ing. Stanislavem Fuchsem - F projekt na
provádění inženýrské činnosti k projektové dokumentaci akce „Rekonstrukce
mostu na ulici Nádražní“ a zmocňuje Starostu k podpisu dodatku smlouvy
6. Příspěvek ve výši 5.000,- Kč na projekt Matice slezské, místní odbor Stěbořice
na projekt „Krajina a lidé Opavska a Glubčicka“
7. Rozpočtové opatření- navýšení rozpočtu částka na mzdy pracovníků obce o
21.000,- Kč a snížení položky oprava kanalizace Hertice o 21.000,- Kč
III. Zastupitelstvo obce zmocnilo:
1. Radu obce schválit smlouvu o dílo s firmou AutoCont CZ a.s. tj.
s nejvýhodnější cenovou nabídkou na dodávku a montáž společného serveru
obce a školy v Dolních Životicích ve výši 168.658,- Kč bez DPH a servisní
smlouvu na 3 roky, po uplynutí 15-i denní odvolací lhůty
IV. Zastupitelstvo obce uložilo:
1

Starostovi obce projednat žádost o příspěvek na projekt „Krajina a lidé
Opavska a Glubčicka“ Matice slezské, místní odbor Stěbořice, na valné
hromadě Mikroregionu Hvozdnice

NAŠE ŠKOLA
Vážení rodiče, přátelé školy,
měsíc červen tvoří nejenom polovinu kalendářního roku, ale také otevírá
čas letních dní majících nenapodobitelný půvab. Všichni naši žáci se zajisté těší
na poslední červnový den, kdy dostanou vysvědčení, opustí školní lavice a otevře
se jim brána dvouměsíčních prázdnin.
Po celý školní rok jsme opět naplňovali školní vzdělávací program školy,
který čeká drobné změny v podobě doplnění některých tematických oblastí. Toto
je velký úkol pro všechny pedagogy během jejich dovolené, ale pevně věřím, že
to zvládnou na výbornou.
Ve školním roce 2012/2013 jsme se věnovali výchovně-vzdělávacím činnostem,
ale dali jsme také prostor k výchově ekologie a projektům, které byly pro žáky
přínosné. Většinu našich aktivit doprovázela spousta legrace a dobrá nálada.
Na konci června budeme končit projekt EU s názvem Interaktivní výuka
ve „Škole hrou“. Interaktivní tabule se staly naší součástí nejen ve výuce, ale i při
jiných aktivitách. Jsme velice rádi, že díky panu starostovi a zastupitelům obce,
můžeme mít tuto učební pomůcku v každé naší třídě.
Touto cestou bych chtěla velice poděkovat panu starostovi Jaroslavu
Vaňkovi a zastupitelům obce za skvělou spolupráci a podporu školy. Děkuji všem
zaměstnancům obce Dolní Životice za jejich pracovitost a šikovnost v rámci
školy.
Srdečné poděkování patří všem zaměstnancům Základní školy a Mateřské
školy v Dolních Životicích. Děkuji panu faráři Mgr. Janu Kučerovi, který
v hodinách náboženství s láskou předával křesťanská poselství. Děkuji paní
učitelkám za jejich práci, která byla velmi často nad rámec jejich pracovních
povinností. Děkuji jim za jejich pedagogické uměnía snahu vykonat pro každé
dítě vždy maximum. Děkuji jim za spoustu nádherné, tvůrčí a radostné práce
s dětmi. Cením si práce nejen pedagogických pracovníků, ale i správních
zaměstnanců, kteří jsou vždy ochotni podat pomocnou ruku tam, kde je to právě
potřeba. Děkuji jim za celkovou péči o školu.
Školské radě, klubu rodičů, rodičům, dárcům, sponzorům a všem
ostatním, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na aktivitách pro školu, velice
děkuji. Rodičům přeji mnoho radostí z jejich dětí a vždy otevřená naslouchající
srdce v jejich přítomnosti. Dětem přeji krásné radostné prázdniny, ať už doma či
nacestách, plné zážitků, sluníčka a v září očekávaný návrat do školních lavic.
Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy

Nahlédnutí do školní družiny
Ve školním roce 2012/2013 navštěvovalo naši družinu 45 dětí. Dvě paní
vychovatelky pracují s dětmi ve dvou odděleních. Děti měly možnost rozvinout
své zájmy v několika kroužcích: – anglickém, zdravotnickém, tanečním,
dovedných rukou, sportovním a keramickém. Pro děti zabezpečujeme odpočinek,
rekreaci i zajímavé využití volného času. Družina je základním článkem zařízení
výchovy mimo vyučování a umožňuje žákům smysluplně trávit odpolední volný
čas. Snažíme se rozvíjet děti v dovednostech důležitých pro život ve
společnosti. Děti se učí žít s ostatními, spolupracovat a tolerovat individualitu
ostatních. Družina pomáhá posilovat osobnost každého jedince. Také je prevencí
sociálně patologických jevů. Vhodné střídání práce a odpočinku přispívá
k odstranění únavy z předchozí školní činnosti, učí je zábavě a pomáhá rozvíjet
rozmanité zájmy žáků. Děti si mají možnost vybrat z pestré škály aktivit a her.
Hraje nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Během roku jsme
zorganizovali dvě výstavky, dva sběry papíru, sběr pomerančové kůry a sběr
kaštanů i žaludů. Věnovali jsme se činnostem sportovním, výtvarným,
rukodělným, nezapomínali jsme ani na environmentální výchovu, dopravní
výchovu a výchovu ke zdraví a pořádáme soutěže ve všeobecných znalostech.
Podpořili jsme charitativní projekty CPK Chrpa, Občanské sdružení Život dětem,
Fond Sidus a nezapomněli jsme na babičky a dědečky v DPS , kterým jsme za
zpěvu koled popřáli krásné Vánoce. Reprezentovali jsme školu na okresních
soutěžích v Opavě, kde se naši žáci umístili na předních místech. – v aerobiku,
vplavecké soutěži, florbalovém utkání, anglické soutěži Funny English. Pořádali
jsme zdravotnickou besedu s paní Simonou Galiovou, s cestovatelem panem
Františkem Macolou, maškarní ples a zorganizovali jsme sportovní den se ZŠ
Litultovice. Zapojili jsme se do turnaje o nejdelší vlaštovčí let z časopisu ABC, a
také do preventivního programu dm drogerie, markt s.r.o. Veselé zoubky, šlo o
prevenci zubního kazu. 6áci se učili správné péči o zuby, dostali preventivní
balíčky(děti 1.,2., a 3. ročníku). Dále jsme připravili spoustu zajímavých akcí, na
kterých se podíleli i rodiče – např. dětmi velmi oblíbená Drakiáda. K oslavě Dne
dětí jsme společně s naším Klubem rodičů zorganizovali báječnou a veselou
Cestu pohádkovým lesem.
Jana Šustrová, ved. vychovatelka ŠD
Nahlédnutí do MŠ
V letošním školním roce navštěvovalo MŠ 44 dětí – 22 Broučků (mladší
děti) a 22 Sluníček (starší děti). Nové děti se zapojily do kolektivu, seznámily se
s novým prostředím a zaměstnanci MŠ. Byly vedeny k samostatnosti,
sebeobsluze a důslednosti při úklidu hraček. Během celého školního roku děti se
svými učitelkami pracovaly podle ŠVP „Jede vláček motoráček“. Při činnostech
ve třídě i venku děti upevňovaly kamarádské vztahy, ohleduplnost a vzájemnou

pomoc. Byly vedeny, aby si neubližovaly. S předškolními dětmi byla zahájena
výuka AJ. Děti se zde hravou formou seznamovaly se základními frázemi. Také
byla zahájena výuka náboženství a jako každý rok plavecký výcvik. Děti
pracovaly s různým výtvarným materiálem, vystřihovaly, skládaly papír do
určitého tvaru, zaznamenávaly grafické cviky. Hrály na Orffovy nástroje,
pohybově ztvárnily písně, vyprávěly a dramatizovaly pohádky. Pracovaly
s globusem, seznámily se s přírodními jevy, jaký význam má pro člověka životní
prostředí a ekologie. Učily se znát geometrické tvary, počítaly, rozlišovaly levou
a pravou stranu. Během celého školního roku bylo pro děti připraveno spoustu
různých akcí – divadelní představení, loutkové pohádky, naučné pořady„Planetárium, Den země, beseda s knihovnicí, setkání s hasiči“. Děti vystupovaly
se svým programem v DPS, na mikulášské besídce, adventní neděli, k svátku
matek. Školní rok zakončily výletem, sladkým pohárem a předškolní děti byly
„pasovány na školáky“. Všem dětem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na
Vás v novém školním roce 2013/2014.
Ivana Vavřinčíková, ved. učitelka MŠ
Prevence patologickýchjevů, chování
Jednotným a důsledným přístupem k žákům se snažíme předcházet
jevům, které se v naší společnosti objevují v chování dětí čím dál častěji. Ve škole
budujeme klidné rodinné klima, v kterém usilujeme o to, aby žáci došli k
správnému sebehodnocení, dokázali si stanovit reálné cíle v životě, došli k
poznání sebe sama, naučili se zvládání stresů. Aby patřilo k jejich dovednostem
řešit své problémy aktivně, bez pomoci léků a návykových látek (ve spolupráci s
rodiči), ale i bez zbytečné agresivity.
K tomuto cíli jsme využili různých metod aktivního sociálního učení,
individuálního přístupu k žákům a konzultačních hodin s rodiči. Cílem byla
především výchova žáka odolného manipulaci, zneužívání, šikanování. Pokračují
aktivity minulých let, které vedou k stmelování a utužování kolektivů žáků. Žáci
se učí, jak posilovat přátelství, poskytovat vzájemnou pomoc, spolupráci. Snaha
je předcházet ponižování, šikaně a jiným nežádoucím jevům. Proto každý
„prohřešek“ je řešen ihned a jsou z něj vyvozeny závěry.
V naší škole u žáků převažovalo milé, kamarádské chování, vstřícné a
ohleduplné jednání, ale přesto se občas projevilo nehezké chování některých žáků.
Mezi nejčastější projevy rizikového chování žáků na naší škole patřilo: agresivní,
vulgární nebo hrubé chování žáků, ohrožování vlastní bezpečnosti a bezpečnosti
spolužáků, zapomínání a neplnění úkolů a pomůcek. Žáci ve vesnickém prostředí
byli a jsou odjakživa sledováni i veřejností, která si všímala dětských prohřešků a
k výchově tímto pomáhala rodičům i škole. Za toto všem, kteří nejsou lhostejní,
děkujeme.
Mgr. Zuzana Remešová

Veselé zoubky ve ŠD
Naše školní družina se v měsíci březnu zapojila do preventivního
programu dm drogerie markt s.r.o. VESELÉ ZOUBKY. Tento program se
zaměřuje na správnou péči o chrup dětí prvních tříd. Právě ve věku od 6 let si děti
vytváří návyky, které si nesou do svého budoucího života. Cílem programu je
přispět k tomu, aby návyky dětí byly co nejsprávnější a aby se dokázaly společně
se svými rodiči o zoubky dobře starat. Děti se seznámily s problémem zubního
kazu, který i nadále zůstává stále nejrozšířenější infekční chorobou.
Jana Šustrová, ved. vychovatelka ŠD
Vyšetření zraku dětí v MŠ
V dubnu navštívila mateřskou školu skupina pracovnic z LIONS CLUBU
v rámci projektu bezplatného preventivního vyšetření zraku předškolních dětí.
Vyškolené pracovnice změřily po předchozím souhlasu rodičů zrak našim dětem.
Statistiky říkají, že každé 11. dítě v předškolním věku mívá oční vadu. Jestliže
zůstane neléčena, může dítě nést následky na celý život. Nejčastěji se jedná o tyto
vady: tupozrakost, krátkozrakost, dlouhozrakost a astigmatismus. Dlouholetá
praxe dokazuje, že do sedmi let věku lze vyléčit až 95% očních vad. Jak vidí, nám
naše děti ale většinou neřeknou… přitom včasná diagnostika je tou nejdůležitější
podmínkou nápravy.
Proto Lions Club provádí měření (tzv. screening) očí dětí v mateřských
školách. K měření se používá přístroj Plusoptix S09, jehož konstrukce a funkce je
podobná videokameře. Měří se obě oči současně, bezkontaktně ze vzdálenosti
zhruba 1 metru a bez potřeby aplikovat oční kapky. Měření trvá řádově několik
vteřin a dá se přirovnat k fotografování. Výstupem z měření je písemný protokol s
jasně stanovenými výsledky a doporučením bezodkladně navštívit odborného
očního lékaře. V naší mateřské škole byla letos zjištěna závažná oční vada u dvou
dětí, u nichž jsme o oční vadě neměli tušení ani my, ani rodiče. Dále se objevily
jen drobné odchylky, řádově asi o čtvrt až ¾ dioptrie. Diagnóza zjištěná až při
zahájení školní docházky, povážlivě snižuje pravděpodobnost úspěšného
vyléčení, současně ztěžuje dítěti školní docházku, což se v neposlední řadě
projeví na špatném prospěchu a v krajních případech až k nechuti ke škole. Proto
děkujeme pracovnicím LIONS CLUBU Opava za jejich návštěvu v naší mateřské
škole.
Lions Clubs International je jedna z největších mezinárodních humanitárních
organizací. Jednou z hlavních oblastí, ve které se angažuje, je pomoc zrakově
postiženým v rámci programu péče o zrak, jeho ochranu a obnovu. Organizace
byla založena v roce 1917, dnes sdružuje téměř 1,4 milionu členů na celém světě.
V roce 2011 zahájili „lioni“ v jižních Čechách, ale i na jiných místech republiky,

projekt Lions Eye (Lví oko). Jde o projekt bezplatného preventivního vyšetření
zraku u předškolních dětí.
Velké poděkování patří paní učitelce Bc. Martině Konečné, která celou
akci zajistila.
Cesta ke hvězdám...
V květnu děti ZŠ a MŠ vyrazily na cestu ke hvězdám prostřednictvím
mobilního planetária, které je schopno jako první v České republice se
vzdělávacími dokumentárními filmy přijet až za námi. Tentokrát jsme se mohli
těšit na pohádkové cestování udatného Měsíce po souhvězdích Zvěrokruhu při
hledání Slunce. Pod nádherným barevným nebem hlavního hrdinu potkalo mnoho
dobrodružství, při kterých s ním probíhaly překvapivé proměny. To vše bylo
skryto pod vznešeným názvem „JAK MĚSÍC PUTOVAL KE SLUNCI NA
NÁVŠTĚVU“. Atraktivní vzdělávací film byl obohacujícím prvkem EVVO, ale
také pro přírodovědné i humanitní předměty. Děti měly příjemný a
nezapomenutelný zážitek.
Ajax a beseda s Policií ČR
Preventivní projekt Policie ČR „Ajaxův zápisník“ pomalu, ale jistě v
tomto školním roce končí. Žáky 2. a 3. třídy, průvodce v podobě policejního psa
Ajaxe a prezentující por. Bc. Dagmar Schindlerovou, čekala poslední témata v
tomto zápisníku. Projekt ukázal a naučil děti, jak se mají správně chovat v
různých situacích, až už v dopravě nebo v běžném životě. Děti samy dokázaly
zvládat různé situace a řešit různé problémy, do kterých by se mohly dostat. Na
zakončení projektu udělala paní Schindlerová každému otisk jeho prstu přesně
tak, jak to dělají samotní kriminalisté. Děkuji za umožnění tohoto projektu pro
naše žáky por.Bc. Renému Černohorskému a por. Bc. Dagmar Schindlerová, která
je dokázala poutavým výkladem vždy zaujmout.
Po ukončení tohoto projektu byla pro všechny žáky naší školy připravena
beseda s Policií ČR opět s tiskovou mluvčí por. Bc. Dagmar Schindlerovou a
tiskovým mluvčím por. Bc. Reném Černohorským. V hodinové besedě nejdříve
promluvil pan Černohorský, který dětem zajímavě a poutavě vysvětlil náplň své
práce a popsal některé z nejzajímavějších případů poslední doby. Poté pokračoval
v praktické ukázce zatčení pachatele, která se dětem velice líbila. V besedě pak
pokračovala paní Schindlerová, která již popisovala vybavení policisty, jeho oděv
a rozdíly ve vybavení městské a státní policie. Dále se zmínila o základních
zásadách chování při zahlédnutí trestného činu a poučila děti o chování, které je
nevhodné a ve většině případech i trestné. Poslední část besedy byla věnována

konkrétním dotazům dětí, které zodpovídala paní Schindlerová. Děti byly velice
kreativní, dotazy zajímavé a odpovědi poučné.
Velice děkujeme por.Bc. Renému Černohorskému a por. Bc. Dagmar
Schindlerové za poutavé seznámení dětí s náročnou prací policie a těšíme se na
další spolupráci.

Beseda s panem starostou Jaroslavem Vaňkem
V úterý naši školu navštívil pan starosta J. Vaněk, který měl pro naše
žáky připravenou besedu na téma „Obec Dolní Životice“. Žáci i učitelé naší školy
měli příležitost si rozšířit a obohatit své znalosti v oblasti historie, významných
osobností, památek, přírodě, dověděli se o aktivitě jednotlivých spolků, občanů,
společenském životě, připravovaných záměrech v obci. Připomenuli si i některé
aktivity, na kterých se sami podílejí. Děkujeme panu starostovi za velice pěknou
besedu a čas, který škole věnoval.
1. místo v soutěži "Bajtík"
Dne 17.5. se žáci pátého ročníku – David Borč a Lukáš Rychlý zúčastnili
počítačové soutěže Bajtík, která se konala v Opavě na ZŠ Boženy Němcové. Do
soutěže se zapojilo celkem 67 žáků ze 17 základních škol. Naši žáci soutěžili v
kategorii Kilobajtík. Jejich úkolem bylo vytvořit v programu malování vodní
bytost z budoucnosti. Z této kategorie postoupili do finále čtyři žáci a mezi ně byl
vybrán také Lukáš Rychlý se svou chobotničkou. 29.5. proběhlo finále, kde žáci
obhajovali své práce. Diváky zaujalo nejvíce vystoupení Lukáše, který se stal
vítězem této kategorie. Lukášovi k 1. místu gratulujeme a děkujeme za
reprezentaci naší školy.www.zsbnopava.cz
Děkuji paní učitelce Mgr. Kateřině Janků, která žáky na soutěž skvěle
připravila a paní vychovatelce Ivaně Schwanové, které žáky na soutěž
doprovodila.
Poděkování
Za všechny naše děti bych ráda poděkovala Vám všem, kdo jste dali hlas
naší mateřské škole vSOUTĚŽI S RABÁSKEM O NOVÉ HŘIŠTĚ! Podpořili
jste projekt zaměřený na vztah dětí k životnímu prostření a ochraně přírody. Nic
jsme sice nevyhráli, ale máme radost, že jsme díky této soutěži zjistili, že se na
Vás můžeme spolehnout a obrátit v případě potřeby. Ještě jednou velice
děkujeme.
Mgr. Lenka Smetanová

Pasování předškoláků
Dne 10.6. na OÚ „PASOVAL“ pan starosta obce Jaroslav
Vaněkpředškolní děti na „ŠKOLÁKY“ za účasti ředitelky ZŠ a MŠ Mgr. Lenky
Smetanové a učitelek Aleny Rubé a Ivany Vavřinčíkové. Pobesedoval s nimi a
ostužkoval je. Děti dostaly na památku knihu s věnováním, klíčenku, pastelky a
dřevěná zvířátka na přilepení. Paní ředitelka dala dětem bonbóny. Na závěr se
všichni společně vyfotili před OÚ a popřáli si krásné prázdniny a hodně úspěchů
v novém školním roce.
Ivana Vavřinčíková, ved.uč. MŠ
Kurz pro předškoláčky
Letos již druhý rok proběhl kurz, který si kladl za úkol seznámit
předškolní děti předem se školním prostředím, aby nezažívaly psychické napětí
z nového a neznámého, které by je při prvním vstupu do školy v září čekalo.
Tentokrát první setkání proběhlo již v lednu před zápisem do první třídy.
Předškolní děti navštívily současné prvňáky. Poslechly si čtení prvňáčků,
zacvičily si s nimi i zazpívaly. Další hodiny, které probíhaly každou první středu
měsíci, tam již budoucí žáčci sami pracovali.Zvykali si na nové, odlišné
zaměstnání, kdy místo her nastává soustavná organizovaná činnost. Procvičovali
jsme motoriku těla i ruky a koordinaci, povídali jsme si, učili logopedické
říkanky, velký úspěch měla práce s interaktivní tabulí. Dokonce děti dostávaly
domácí úkol.
Předškoláci si tak ověřili, že školní práce může být i příjemná, ale
vyžaduje soustředění a snahu, je třeba podřídit se zájmu většiny.
Mgr. Zuzana Remešová, Mgr. Lenka Smetanová
Projektové vyučování INDIÁNI
V pátek 21. června proběhl projekt nesoucí název INDIÁNI, který byl
spojený se spaním ve škole pro naše žáky. Celá tato akce začala v 14.00 hodin
příchodem dětí do školy. Během odpoledních hodin se žáci v rámci prezentace na
interaktivní tabuli seznámili se společenstvím indiánů, jak žili, jaké uznávali
hodnoty a dověděli se o všem, co patřilo k jejich životu. Následně byli rozděleni
do skupin, ve kterých si vyrobili doplňky – čelenku s peřím, lapač snů a ozdobili
se vlastnoručně vyrobenými šperky. Nezapomněli ani na obživu v podobě salátu.
Během večerních hodin jste mohli být svědky veselého průvodu Indiánů obcí
Dolní Životice. Po návratu do školy na nás již čekali malí předškoláčci, které jsme

pasovali na Indiány předáním indiánské čelenky a všichni jsme pokračovali za
velmi příznivého počasí zábavnými soutěžemi na hřišti, kde děti měly možnost
střílet z luku, lasem chytit buvola a divokého mustanga, zastřelit bizona, svézt se
na koni a na povoze, a také si zahrát hru lakros. Následovalo opékání buřtů a zpěv
u ohně za doprovodu kytary. Příjemně unaveni jsme se postupně uložili ke spánku
s očekáváním sladkých indiánských snů.
Touto cestou bych velice ráda poděkovala paní Krejčí a panu starostovi
Raidovi, kteří se nám postarali o krásný totem, který zdobil naši školní zahradu,
manželům Dučkovým, paní Fajmonové, manželům Jedličkovým, kteří zajistili
nejen žákům projížďku na koních a povoze. Děkuji manželům Librovým,
Martinovi Šustrovi, panu Šustrovi za možnost zapůjčení a postavení stanu pro
případ nouze, děkuji panu Kramnému za rychlokurz a zapůjčení luku a šípů, panu
Kavanovi, který byl ochoten a nápomocen při převozu potřebných věcí. Děkuji
všem maminkám, babičkám, které nám připravily dobrůtky ke svačině i snídani.
Velké poděkování však patří všem zaměstnancům školy, kteří od
odpoledních hodin měli vysoké pracovní nasazení již mimo svou pracovní dobu a
pokračovali až do sobotního rána. Kdyby nebyly kolegyně takové, jaké jsou, tak
by akce v této podobě nemohly ani být. Děkuji jim za veškeré jejich snažení,
kreativitu, ochotu, za jejich jedinečnost a originalitu. Děkuji jim že „táhneme za
jeden provaz“ a tvoříme jeden plnohodnotný celek.
Mgr. Lenka Smetanová
Někteří žáci naší školy se zapojili do soutěže, kterou vyhlásila Česká
pošta. Žáci měli za úkol napsat úvahu na téma „Proč je voda tak drahocenná?“ a
vy se nyní můžete začíst do myšlenek, které napsal žák 5. ročníku. Zcela jistě mi
dáte za pravdu, že jeho práce je skvělá.
Proč je voda tak drahocenná?
Voda je základ života. Všechny živé organizmy, rostliny a samozřejmě i
lidé by bez vody nemohli existovat. Člověk přežije bez jídla i několik týdnů, ale
bez vody pouhé 3 dny. Většina vody na planetě Zemi je v oceánech a je pro
suchozemské živočichy, rostliny a lidi nepoužitelná. Díky koloběhu vody
v přírodě se voda odpařuje a z oblohy nám prší stále nová, čistá voda. Neprší však
všude stejně, a tak jsou na zemi místa, kde nepršelo už několik let a z krajiny se
stala poušť.
V České republice naprší vody relativně dost, asi 60cm na metr čtvereční
za rok. To je ale náš jediný zdroj vody. Do naší vlasti nepřitéká žádná řeka, ale
všechny odvádějí vodu do jiných států. Proto i u nás musíme s vodou hospodařit
tak, aby jí byl dostatek pro průmysl, zemědělství i pro lidi. Důležité je hlavně

nepřipustit znečištění podzemních zdrojů vody ani povrchových zdrojů, od
nejmenších potůčků, přes řeky, až po vodní nádrže a rybníky.
I my děti můžeme šetřit vodou tím, že při mytí a čištění zubů nepouštíme
zbytečně vodu do kanalizace. Místo koupání ve vaně se raději jen sprchujeme. A
zahradu můžeme zalévat dešťovou vodou. Také při ochraně vody před
znečištěním můžeme pomoci tak, že do vody nevyléváme zbytky barev, olejů,
chemikálií, čistících prostředků ani splašek. Jako zodpovědný hospodář by mělo
každé dítě upozornit na zdroj znečištění vody, například na vytékající močůvku
z kravína nebo na vytékající olej z autoservisu nebo odpad z myček aut. Važme si
toho, že se na rozdíl od většiny dětí na světě, můžeme vždy napít čisté a
nezávadné vody.
Tadeáš Zajac, 5.ročník

ZE ŽIVOTA SOKOLŮ
STOLNÍ TENIS TJ SOKOL DOLNÍ ŽIVOTICE B
Stolní tenisté Sokola Dolních Životic B se i letos zúčastnili okresní
soutěže SK RST 3 ligy v stolním tenise. Letos se naši Sokoli nemají čím chlubit.
Propadli se z loňského 8. místa ještě o jedno níž na 9. Na omluvu musíme
podotknout, že letos hodně zápasů ovlivnila nemoc. Naše mužstvo nejsou již
žádní mladíci, věkový průměr je cca 55 let a lepší to moc nebude ☺. Jako již
pravidelně byli našimi reprezentanty pánové Ervín Kavan, Miroslav Bek, Jan
Šachteli a Milan Essler.
Konečné výsledky SK RST stolní tenis 2012/2013 (celkem 12 týmů)
1. Kuželna Chvalíkovice C – 65 bodů
2. Vávrovice A - 60
3. ZPS A (Opava) – 57 bodů
9. Sokol Dolní Životice B – 39 bodů
Mezi jednotlivci se z našich dolno-životských umístili v celé okresní
soutěži: 17. Ervín Kavan (55% úspěšnost), 23. Milan Essler (35%), 26. Miroslav
Bek (29%) a 27. Jan Šachteli (28%).
Ve čtyřhře skončila dvojice Kavan – Bek, na 5. místě v celé soutěži.
Sokolové touto cestou děkují Obecnímu úřadu a paní ředitelce ZŠ za
umožnění tréninků a odehrání soutěžních zápasů v místní školce.

STARÁ GARDA OPĚT PROHRLÁLA.
10. 5. 2013 se utkala naše stará garda v kopané se starou gardou z
Litultovic. Setkání proběhlo na hřišti v Litultovicích. Naši borci opět prohráli
nejtěsnějším rozdílem a to 3:2.
Za naší starou gardu dali góly: J. Doležel a M. Borč.
Musíme poděkovat naším věrným a milým fanouškům, kteří opět
nezklamali a přišli v hojnem počtu.
Snad si naši borci zlepší náladu skórem při letošních oslavách k
výročí 30. let založení fotbalu v Dolních Životicích.
VÝSLEDKY 12.ROČNÍKU NOHEJBALOVÉHO TURNAJE
ŽIVOTICKÝCH A HERTICKÝCH OBČANŮ
V sobotu 15. 6. 2013 uskutečnili místní Sokoliv areálu lesíka v Dolních
Životicích v pořadí 12. ročník v nohejbalu životických a hertických občanů.
Pořadatelé se letos nechtěli nechat zaskočit malou účastí, jako v minulém roce,
kdyv okolních obcích probíhaly podobné akce, vybrali vhodnější termín, ale na
účasti se to moc neprojevilo.Turnaje se letos zúčastnila pouze 4 mužstva, začátek
byl ráno v 9:00 hod. Musím si postesknout, že mládež má o tyto akce malý zájem,
kde jsou časy, kdy v prvních ročnících bylo v turnaji 12 týmů.
Počasí jako tradičně bylo krásné a mužstva, která se účastnila turnaje,
byla vzácně vyrovnaná, proto bylo k vidění hodně krásných nohejbalových
výměn.
Výsledky: 1. - Velká čtyřka – Lukáš M., Hopp J., Majewský T.
2. – Charakterní – Šachteli Jan, Hanák M. st., Čech D.
3. – Kelly Family – Essler Milan, Essler Michal, Schvan P.
4. – KKR Štáblovska – Rubý A., Miroslav a Martin Korbelovi
Vítězové převzali putovní pohár a věcné ceny. Sokolové děkují hasičům
za příkladnou spolupráci při organizování náročného turnaje a manželům
Pasičovým za sponzorský dar.

OSLAVY K 30. LETŮM ZALOŽENÍ FOTBALU
V DOLNÍCH ŽIVOTICÍCH
V sobotu 29. 6. 2013 se sešli fotbaloví nadšenci, kteří před 30 lety založili
fotbal v naší obci. Tehdejší sokolové, v čele s panem Slaninou a paní Karáskovou,
se v roce 1983 na popud bratrů Hoppů přihlásili do fotbalové soutěže. V tuto
chvíli začala 30letá pouť fotbalovou soutěží. V počátcích byly problémy
s hřištěm, pak s výstavbou kabin, ale všechno nakonec dobře dopadlo. V průběhu

let se vystřídalo hodně trenérů a hráčů. Chtěl bych vzpomenout na obětavého
dlouholetého trenéra mládeže pána B. Drobného, který se oslav bohužel nedožil.
V kádru se mihli i hráči, kteří hrávali za reprezentaci České republiky nebo hráli 1
a 2 ligu (P. Ondrášek, V. Poledník). Naše hřiště je již léta ve skvělém stavu, na
tom má zásluhu hodně lidí i naše obec, ale především chci poděkovat panu Jiřímu
Tenglerovi.
Oslavy začaly v 13:00 hod a to zápasem našich žáčků. Následovalo utkání
Fotbalové staré gardy s prvním mužstvem (3:10), za gardu dali góly Dušan
Schwablik 2 a Zbyněk Tengler. Akci zpestřil nafukovací vodní fotbal, při kterém
se vyžili jak děti a mládež, tak dospělí. Večer gradoval karaoke.
Počasí jako vždy nezklamalo, bylo krásně. Chci poděkovat všem, kteří se
zúčastnili, ať už pasivně nebo aktivně. Dále chci poděkovat všem, kteří pracovali
ve vedení klubu, trenérům, hráčům i sponzorům, kteří v průběhu 30 let dělali
kolem životského fotbalu. Přejí nynějšímu Fotbalovému klubu Dolní Životice
dalších, aspoň 30 let úspěšné činnosti.
Jan Šachteli

NOC KOSTELŮ V DOLNÍCH ŽIVOTICÍCH
V pátek 24. května se dveře kostela Nejsvětějšího Spasitele otevřely
dokořán u příležitosti Noci kostelů v netradiční dobu a pro širokou veřejnost.
Celá akce začala po mši svaté fanfárami z věže kostela v podání místních
muzikantů. Na programu bylo mimo jiné promítání fotek z návštěvy Svaté země
s komentářem manželů Grómanových, kde nás paní Grómanová překvapila svými
historickými znalostmi Izraele, fotografie nám rovněž promítal p. Jan Hruška,
který nám také dovezl vzácné předměty z návštěvy této země jako sůl z Mrtvého
moře, Kipu (židovskou pokrývku hlavy) atd. Poslední projekce fotografií už byla
z poutě do Říma a tou nás provedli manželé Flejberkovi.
Letos si připomínáme 1150 let od příchodu svatých Cyrila a Metoděje na
Moravu, tak nám místní ochotníci (Lukáš Darda, Jiří Šašek, Aleš Košárek, Arnold
Balek, Monika Mičková) sehráli hru o příchodu těchto věrozvěstů na Moravu, a
protože Cyril a Metoděj byli muži činu, tak ihned začali se vzděláváním lidu a
každý účastník obdržel jednoduchý test, který přinášíme i v místním zpravodaji.
Pro děti bylo připravené zdobení perníčků, a také večerní hra „Putování
s Cyrilem a Metodějem“ při které děti předvedly své znalosti a dovednosti.
Po celý večer nás provázel a místní schola, pod vedením paní Marie Košárkové.
Podle mého názoru se Noc kostelů opět vydařila a věřím, že stejně jako já
se většina návštěvníků těší na příští rok.
Karolína Šašková

Večerní hra
pro děti

ŽIVOT SVATÝCH CYRILA A METODĚJE
1)Jak se jmenovalo písmo, které sestavil sv. Konstantin (Cyril)?
a)azbuka
b)hlaholice (glagolice)
c)cyrilice
2)Z kterého města oba bratři pocházeli?
a)Cařihrad
b)Atény
c)Soluň
3)Kde založili na Moravě své sídlo sv. Cyril a Metoděj?
a)Velehrad
b)Sv. Hostýn
c)Olomouc
4)Čí babičku pokřtil sv. Metoděj?
a)sv. Anežku, babičku Přemysla Otakara I.
b)sv. Ludmilu, babičku sv. Václava
c)babičku Boženy Němcové
5)Kdy slavíme svátek sv. Cyrila a Metoděje v Čechách a na Moravě?
a)6. července
5)28. října
c)5. července
6)Jak se jmenoval státní útvar, kam přišel sv. Cyril a Metoděj
a)České knížectví
b)Velká Morava
c)Rakousko-Uhersko
7)Koho jmenoval sv. Metoděj svým nástupcem?
a)sv. Václava
b)sv. Víta
c)sv. Gorazda
8)V kterém roce přišli sv. Cyril a Metoděj na Moravu (když slavíme 1 150let
od jejich příchodu)?
a)863
b)885
c)1212

9)Kde jsou sv. Cyril a Metoděj patroni?
a) jen na Moravě
b)Na Moravě, v Čechách, na Slovensku
c)jsou patroni Evropy

10)Kde je vyobrazen sv. Cyril a Metoděj v našem kostele

OSLAVENCI V NAŠÍ OBCI
V měsíci červnu oslavili své jubileum
 Krbálková Hana, Dolní Životice
 Procházka Antonín, Dolní Životice

70 let
80 let

V měsíci červenci oslavili své jubileum
 Čechová Anna, Dolní Životice
 Kříž Stanislav, Dolní Životice
 Harazínová Danuška, Dolní Životice
 Urbanská Božena, Dolní Životice

60 let
65 let
65 let
90 let

V měsíci srpnu slaví své jubileum
 Flejberk Václav, Dolní Životice
 Vaňková Karla, Dolní Životice
 Šván Lumír, Dolní Životice
 Karásková Alena, Dolní Životice
 Svoboda František, Dolní Životice

60 let
65 let
70 let
75 let
80 let

V měsíci zaří oslaví své jubileum
 Vaňková Marie, Dolní Životice

80 let

Všem oslavencům srdečně gratulujeme!

SDH – SBĚRNÁ AKCE
Sbor dobrovolných hasičů v Dolních Životicích organizuje sběrnou akci
vyřazených kompletních elektrospotřebičů veškerých rozměrů, od holicích strojků
až po lednice.
V letošním roce probíhá sběr nepřetržitě dle potřeby Vás občanů. Stačí
jen spotřebič zavézt ke staré škole a nahlásit to osobně, telefonicky, nebo na email panu Miroslavu Lukášovi - tel. 737245928, e-mail: sdhdz@seznam.cz.
Využijte možnosti zbavit se nepotřebných elektrospotřebičů, kdy to
vyhovuje Vám!!!
Uvolněte si ve svých domácnostech místo a zbavte se nepotřebné
elektroniky!
Miroslav Lukáš

PRO BYSTRÉ HLAVY
Řešení tohoto sudoku najdete
ve Zpravodaji č. 4/2013
Řešení sudoku
z čísla 2/2013

Zpravodaj pro vás připravuje redaktorka Tereza Martínková.
Za příspěvky děkuji ☺ Email: dz.zpravodaj@seznam.cz www.dolnizivotice.cz

JEŠTĚ K NOCI KOSTELŮ

Lukáš Darda v roli knížete Rastislava

NOHEJBALOVÝ TURNAJ

OSLAVY 30 LET FOTBALU
FOTBALU

