Do Dolních Životic se vrátili andělíčci a jarní sluníčko
Zpráva o nalezení a navrácení dvou andělů ukradených v roce 2000 z naší
kaple sv. Salvátora se dostala zřejmě ke každému z nás. Titulek v novinách
příjemně překvapil nejen občany v obci, ale i mnoho lidí z okolí. Také novináři
častými dotazy reagovali na nezvyklou skutečnost, kdy rakouská policie při razii
našla mimo jiné dotyčné anděly a prostřednictvím Ostravsko opavského
biskupství byli 9. března předáni do naší farnosti. Před zpětným umístěním do
našeho kostela Nejsvětějšího Spasitele jsem byl i já osloven „Co tomu říkám“.
Musel jsem přiznat, že si pamatuji jejich loupež. Neuměl jsem si však vybavit,
zřejmě stejně jako většina z vás, jak vypadali. S odstupem času mi položená
otázka přicházela stále na mysl, a proto jsem, byť pro sebe, hledal odpověď.
Napadá mě jen mystické vysvětlení. Když se k nám do Dolních Životic
s jarním sluncem vracejí andělé, je to dobré znamení pro nás všechny v této
nelehké době. Nezbývá, než poděkovat Bohu, že nám je poslal zpět. Za sebe bych
nám přál, ať jeden nese lásku
a druhý toleranci. Obojího je
nám stále potřeba. Snad i vás
napadají podobné myšlenky
a shodneme se i na vysloveném
andělském poselství. Přejme si
více dobrých zpráv do naší
obce a jarní sluníčko ať rozzáří
naše tváře.
Jaroslav Vaněk, starosta obce
Foto: Alexandr Satinský, MAFRA

NAŠI OSLAVENCI!
Rubá Ludmila 11.3. 1950 - 65
Čechová Marie 11.4.1950 - 65
Grómanová Marie 10.4. 1950 - 65
Krusberský Jiří 12.3. 1950 - 65
Krusberská Anna 4.3. 1950 – 65
Šuster Jan 19.4. 1940 - 75
Šustrová Marie 8.3. 1940 – 75
Pavelková Jiřina 25.4. 1930 – 85
Losert Vítězslav 9.4. 1925 - 90

DŮLEŽITÉ INFORMACE Z OBCE
USNESENÍ č. 3
ze zasedání zastupitelstva obce Dolní Životice konaného dne 2.3.2015 v 18.00
I.
Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
1. Kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva obce
2. Zápis z jednání kontrolního výboru ze dne 19.1.2015 ve věci kontroly napojení
nemovitostí na splaškovou kanalizaci obce
3. Rozpočet Svazku obcí mikroregion Hvozdnice schválený 43. Valnou
hromadou Svazku ze dne 17.2.2015
4. Nabídku manželů Mgr. Václava a Marty Flejberkových, Hlavní 247, Dolní
Životice na odkoupení pozemku p.č. 993/23 o rozloze 9.363 m2 za cenu 200,Kč za m2 ve třech stejných splátkách s poslední splátkou do 24 měsíců od
podpisu kupní smlouvy.
5. Žádosti spolků v obci o dotace z rozpočtu obce na rok 2015
TJ SOKOL D. Životice
SKAUTI
Farnost Dolní Životice
FK Dolní Životice

činnost TJ SOKOL
činnost, nákup pomůcek, údržba,
letní tábor
dotace z roku 2014
založení žákovského družstva

20 000
10 000
80 000
20 000

6. Zprávu o činnosti finančního výboru ze dne 9.2.2015
7. Zápis z jednání rady obce s vlastníky pozemků v zóně pro stavbu rodinných
domků nad ulicí Polní ze dne 16.2.2015
II.
Zastupitelstvo obce schvaluje:
1. Smlouvu o dílo s firmou BARAN FMT spol. s r.o., Cihelní 238, 747 74
Neplachovice na výměnu oken v chodbě budovy zdravotního střediska za cenu
77.180,25 Kč bez DPH a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy
2. Smlouvu o dílo s firmou Zdenek Hruška, Zámecká 143, 747 57 Slavkov na
výměnu plynového kotle v budově zdravotního střediska za cenu 82.246,-Kč
bez DPH a zmocňuje starostu obce k podpisu smlouvy
3. Odkoupení pozemku p.č. 993/23 v k.ú. Dolní Životice o rozloze 9.363 m2 za
cenu 200,-Kč za m2 ve třech stejných splátkách s poslední splátkou do 24
měsíců od podpisu kupní smlouvy od manželů Mgr. Václava a Marty
Flejberkových, Hlavní 247, Dolní Životice a zmocňuje starostu obce k podpisu
smlouvy.
4. Poskytnutí nevyčerpané dotace z rozpočtu obce v roce 2014 na kanalizaci
okolo kostela Nejsvětějšího Spasitele jako dotaci z rozpočtu obce na rok 2015
Římskokatolické farnosti Dolní Životice ve výši 80.000,-Kč. Dotace bude

5.
6.
7.
8.
9.

10.

11.
12.
13.

v roce 2015 použita na projektovou dokumentaci Revitalizace okolí kostela
Nejsvětějšího Spasitele.
Realizaci investiční akce Rekonstrukce mostu přes Hvozdnici v Dolních
Životicích – stavební objekt zpevnění břehu a přeložka plynu.
Realizaci investiční akce Zázemí areálu využití volného času – SO 01 prodejní
stánek
Podání žádosti o dotaci na zpracování a odvoz bioodpadu 250 ks kompostérů,
3 ks kontejnerů, 1 ks štěpkovače a 1 vozidlo v celkové výši cca 2.500.000,- Kč
Rozpočet na rok 2015, dlouhodobé financování a schodek bude hrazen ze
zůstatku hospodaření z minulých let.
Komisi pro hodnocení cenových nabídek na výběr zhotovitele investičních
akcí obce ve složení: Ing. Remeš M., Šván D., Ing. Grydil J., náhradníci:
Lukáš M., Pasič V., Šuster L.
Pořízení zastavovací studie pro uzavření dohody o parcelaci s vlastníky
pozemků dle vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech,
územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, v zóně bydlení nad ulicí Polní
Rezervovat ze zůstatku hospodaření minulých let částku 3 mil Kč na realizaci
zateplení MŠ v případě získání dotace
Vyčlenit částku 150 tis Kč na revitalizaci části aleje na ul. Kostelíková
Zakoupení 4 košů a sáčků pro pejskaře

III.
Zastupitelstvo obce ukládá:
1. Radě obce připravit výběrové řízení na dodavatele akce Rekonstrukce mostu
přes Hvozdnici v Dolních Životicích – stavební objekt zpevnění břehu a
přeložka plynu
2. Radě obce připravit výběrové řízení na dodavatele akce Zázemí areálu využití
volného času – SO 01 prodejní stánek
3. Radě obce připravit výběrové řízení na zhotovitele zastavovací studie pro
uzavření dohody o parcelaci s vlastníky pozemků dle vyhlášky č. 500/2006
Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a
způsobu evidence územně plánovací činnosti, v zóně bydlení nad ulicí Polní
4. Starostovi obce vyzvat písemně majitele rodinných domů, kteří stále nejsou
připojeni na kanalizaci splaškové vody dle zjištění kontrolního výboru
5. Kontrolnímu výboru provést kontrolu úplnosti žádostí spolků o dotace
z rozpočtu obce.
Za Obec Dolní Životice
Jaroslav Vaněk
Ing. Milan Remeš
starosta obce
místostarosta obce

Vážení spoluobčané,
od letošního roku došlo v naší obci k rozšíření třídění odpadů o drobné kovy.
Mnozí z vás na uvedenou skutečnost reagovali s údivem, že se míchají do
jednoho pytle plasty, tetrapack, hliníkové kovy a drobné kovové předměty.
Pokusím se nastínit, proč k tomu došlo.
1) Změnou zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech a vyhláškou č. 321/2014 Sb.
o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních
odpadů bylo obcím mimo jiné uloženo stanovit místo, kde občané budou moci
odevzdávat kovy, bioodpady a odpady, které jsme v naší obci tradičně třídili
již v minulých letech.
2) Bioodpady jsme třídili již čtyři roky před stanovenou povinností, byť jen ve
čtrnáctidenním cyklu. Vzhledem k tomu, že zákonodárce nově nestanovil
četnost stanovení místa pro třídění, lze se domnívat, že to může být stále, nebo
ve stanovených termínech. S ohledem na manipulaci s travní hmotou
a ostatním bioodpadem s největší pravděpodobností zůstaneme u osvědčeného
režimu tři kontejnery na třech místech v obci ve čtrnáctidenním cyklu od
dubna do listopadu.
3) Sběr kovových odpadů jsme v minulých letech řešili prostřednictvím
společenských organizací - v naší obci především Skautů, kteří tak získali
prostředky na svou činnost. Mnozí z nás i drobné plechovky ponechávali
na svých dvorcích a v den sběru je odevzdávali Skautům. Tato možnost
zůstává nadále v platnosti a každý, kdo tak ochotně přispívá na bohulibou
činnost dětského oddílu, budiž pochválen. Mnozí však plechovky, hliníková
víčka, folie a alobaly raději házeli přímo do popelnic, jen aby nemuseli mít
doma další nádobu na tento druh odpadu. Pro tuto skupinu občanů jsme
s firmou Marius Pedersen a.s. hledali řešení, které by umožnilo třídění
a nestanovovalo povinnost mít další nádobu na tříděný odpad (snad si někteří
vzpomenou na dobu, kdy jsme měli oranžové pytle na tetrapack, který se
svážel v jeden den s plasty). Zákon o odpadech umožňuje sbírat některé druhy
tříděného odpadu společně s jiným odpadem, pokud je po svozu dále dotříděn
např. na třídicí lince. Od letošního roku Marius Pedersen na své třídicí lince
toto umí vytřídit, a tak umožnil v naší obci plastový, drobný kovový odpad
a tetrapack třídit v jedné nádobě (pytli) najednou.
4) Argument, že plastové pytle budou rozřezány od plechovek, je pravdivý,
a v tuto chvíli není uvedená námitka dořešena. Při třídění plastů a jejich
sešlapáváním mnohdy docházelo k jejich praskání a následnému trhání pytlů.
Vzhledem k tomu, že ti z nás, kteří třídí a snaží se maximálně naplnit pytel, si
s tím umí poradit, věřím, že i na plechovky najdeme „fintu“, jak trhání pytlů
maximálně snížit.
5) Co nám to přinese? Kromě toho, že naplníme zákon o odpadech, si
od uvedeného slibujeme větší finanční příspěvek od společnosti EKOKOM
za třídění další komodity odpadů. Dojde-li ke snížení hmotnosti komunálního

odpadu, v tuto chvíli neumím odhadnout. Co však vím naprosto přesně, je
skutečnost, že téma „odpady“ a „poplatky za odpady“ jsou nejžhavějším
tématem v naší obci na takřka každém jednání zastupitelstva, rady i mezi
občany. Jsem rád, že se mnoho lidí o tuto problematiku čím dál více zajímá
a hledá řešení, jak v budoucnu udržet cenu za odpad na únosné míře. Přál
bych si, aby se každý z nás zamyslel při vyhazování čehokoli, zda správně třídí
a peníze šetří, nebo jen tak vyhazuje a zatěžuje tím životní prostředí
a peněženku svou i ostatních. Rozhodně neplatí to, co slyším a před některými
domy vidím. „Zaplatil jsem 550 Kč, musím pravidelně vystavit plnou
popelnici“. Platíme nejen za komunální odpad, ale také za obsluhu a svoz
tříděného odpadu. Již jsme to vysvětlovali a můžeme někdy příště znovu.
Zároveň bych si zcela určitě nepřál, aby odpady, to jak kdo může či nemůže
třídit, se stalo nástrojem „šikanování“ občanů v naší obci bez posouzení
možností, jaké každý z nás při svém způsobu bydlení má. Děkuji Vám
za pochopení a zapojení se do třídění odpadu.
Jaroslav Vaněk, starosta obce
Vážení spoluobčané,
na konci měsíce února byli někteří z vás požádáni emailovou poštou
o vyslovení vašeho názoru na obdržení kompostérů na biologicky rozložitelný
komunální odpad (dále BRKO). Touto bleskovou anketou si zastupitelstvo obce
ověřovalo váš případný zájem, který mu pomůže při rozhodování. Zastupitelstvo
obce
na
svém
jednání
2.
března
schválilo
podání
žádosti
o dotaci na pořízení 250 kompostérů pro domácnosti, 3 kontejnerů pro odvoz
odpadů, výkonný štěpkovač a menší vozidlo na svoz odpadů ze zeleně.
V minulém zpravodaji jste se dočetli, že okolní obce občanům
kompostéry získané z dotace z fondu Evropské unie poskytly, jen naše obec ne.
Pravdivá informace žádá vysvětlení. Minulé zastupitelstvo se otázkou kompostéru
zabývalo vícekrát. Neshodlo se na smysluplnosti pořízení kompostérů
pro domácnosti, jako způsobu řešení BRKO v obci zejména z těchto důvodů:
 v husté zástavbě nemají občané kde kompostér postavit, aby nezapáchal
sousedovi,
 na větší zahradu jeden kompostér nestačí. Domácí kompostér neřeší
podzimní BRKO ze zahrad, bramborovou nať, rajčata, jiřiny, drobné keře
apod.,
 zavedením obecních kontejnerů takřka vymizelo pálení listí, BRKO
na zahradách a tím zamořování území obce. Samozřejmě kontejnery
nejsou zadarmo,
 v Parlamentu se projednával návrh zákona o odpadech, který měl obcím
nařídit třídit zvlášť BRKO ze zahrad i domácností, včetně zbytku jídel.
Jediný známý způsob tohoto třídění je např. ve Velkých Hošticích formou
„hnědých popelnic“. Minulé zastupitelstvo tedy do pořízení domácích kompostérů
neinvestovalo. Zvažovalo v případě schválení povinnosti hnědých popelnic

investovat do tohoto způsobu třídění. Zároveň probíhalo jednání se svozovou
firmou jak případně nastalou situaci řešit.
Současné zastupitelstvo, po dlouhé diskusi a s výhledem možnosti získání
až 90% dotace na kompostéry a další techniku pro oblast třídění odpadů, se
rozhodlo tento dotační titul využít, přestože problematiku BRKO v naší obci
kompostéry nevyřeší. Nevyřeší, protože zmiňovaná změna zákona o odpadech,
platná od letošního roku, obcím nařizuje od dubna do listopadu stanovit místo,
kde občané mohou odevzdat svůj BRKO odpad ze zahrad. (neřeší odpad z jídel,
protože ten do kompostu nepatří). V podstatě nařizuje to, co jsme posledních 5 let
prováděli. Názorem zastupitelstva je, že přestože problém BRKO kompostéry
zcela nevyřeší, mohou snížit jeho množství, které by obec musela odvážet
a případně hradit poplatek za uložení a zpracování. (Náklady se pak mohou
pozitivně promítnout v našem místním poplatku za odpad). Navíc se občané naučí
s BRKO zacházet jako se surovinou pro své zahrádky.
Co tedy občané obdrží v případě získání dotace? V žádosti o dotaci jsme
požádali o 250 ks kompostérů pro domácnosti. Podle výsledků bleskové ankety –
jedna třetina emailem oslovených občanů se vyslovila pro používání kompostérů
na svých zahradách. Kompostéry jsou veliké 1.050 l. Pro představu asi jako velká
popelnice na kolečkách (např. u bytovek). Podle podmínek dotace bude s každým
zájemcem sepsána dohoda na pronájem kompostéru. Cena 360 Kč je 10%
z pořizovací ceny jednoho možného typu kompostéru. Váš zájem o jeden,
popřípadě o více kompostérů bude řešen individuálně, po jejich obdržení
a stanovení podmínek dotace. Kontejnery na odpad budou v majetku obce. Budou
využívány jak na BRKO od občanů, tak pro BRKO z obecních pozemků
a případně na drobné množství stavební suti, kterou občané jinak sypou
do popelnic. Svozové vozidlo by mělo sloužit především pracovníkům obce
při údržbě zeleně a zimní údržbě chodníků. Štěpkovač bude štěpkovat větve, které
občané dnes vozí např. do areálu bývalého zemědělského družstva.
Zastupitelstvo zatím nestanovilo, jak bude hrazeno vyvážení kontejnerů
a štěpkování. Zda dotaci obdržíme, v tuto chvíli také neumím říci. Ti z nás, kteří
chtějí kompostovat, kompostují už dnes. Občané, kteří se rozhodnou kompostovat
po obdržení kompostéru či po svém rozhodnutí si vlastní kompost pořídit, se
mohou seznámit s článkem „K zahradě patří i kompost“ našeho občana
a dlouholetého zahrádkáře pana Jana Jasoňka, zveřejněným ve Zpravodaji č. 4
z roku 2010. Zájemci jej najdou na webových stránkách obce pod odrážkou Obec
– Zpravodaj pro občany Dolních Životic a Hertic – Zpravodaj r 2010, kde jim
budou nabídnuty jednotlivá čísla tohoto ročníku. Uvedený článek výstižně řeší
problematiku kompostování a může pomoci získat teoretické zkušenosti
před postavením vlastního kompostéru.
Děkuji všem, kterým není problematika řešení odpadů v obci lhostejná
a přemýšlí nad jejím pokud možno efektivním i ekologickým řešením.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Aktualizovaný kalendář svozu odpadů:
Svoz komunálního odpadu

Upozorňujeme občany!
Do kontejnerů na sklo se vhazují pouze prázdné, vymyté sklenice a lahve
(zavařovací, od nápojů apod.). V žádném případě se nesmí vhazovat plné sklenice
(např. se zkaženým kompotem), lahve s víčky, popř. pouze víčka. Víčka kovová
i plastová patří do žlutých pytlů na plast. Děkujeme za pochopení a za dodržování
pravidel třídění.
Do kontejnerů na Bio odpad stejně jako v loňském roce nedávejte větve.
Větve můžete uložit do areálu zemědělského družstva v obci!

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče a přátelé školy,
přeji Vám příjemné a pohodové jarní dny. Ani jsme se nenadáli
a přehoupli jsme se do druhé poloviny školního roku, kterou jsme začali opravdu
radostně. Žáci naší školy se každou středu těší na plaveckou výuku, zapsali jsme
10 dětí do prvního ročníku, stihli jsme školní i okrskové kolo recitační a pěvecké
soutěže, naše prvňáčky navštívili kamarádi z mateřské školy, druháčci se těšili
na Hasíka, do mateřské školy zavítalo „Veselé klubíčko“, děti viděly pohádku
„Jak Karlík zachránil babičku“ a ve svých aktivitách nezahálela ani školní
družina, kde paní vychovatelky připravily pro děti mnoho zábavy a nechyběl
ani maškarní karneval.
Co nás ještě čeká a nemine? V nejbližších dnech nás čekají výtvarné
soutěže, sběr papíru, pomerančové kůry, besedy s knihovnicí, ale také příprava
na Den Země a hlavně na školu v přírodě. Pojedeme na Karlov pod Pradědem
od 18.5. – 22. 5. a naším druhým domovem se po tuto dobu stane chata EDISON.
Děti se velmi těší a zajímají se o veškeré aktivity, které chceme společně
uskutečnit.
Některé z Vás zajímá, co se bude dít s mateřskou školou…
Není žádným tajemstvím, že máme s panem starostou Jaroslavem Vaňkem zájem
zrekonstruovat a upravit jak mateřskou školu, tak její okolí. Vycházeli jsme
z Vašich podnětů na třídních schůzkách a jiných setkáních, z vyplněných
dotazníků a Vašich připomínek. Škola má určité finanční prostředky, s kterými
může disponovat a dělat menší úpravy, ale bohužel nepostačí na celkovou vizi,
kterou máme a chtěli bychom realizovat. Máme zájem o celkovou výměnu
oplocení, osvětlení přístupového chodníku a přístupový chodník, opravu terasy
do podoby přírodovědné učebny (lavice, stoly, pergola, naučné tabule, bylinkovou
zahrádku, skalku), výměnu vstupního schodiště do budovy, revitalizaci vlastní
budovy, průlezky z přírodních materiálů, výsadbu dřevin, oživení a sladění celého
areálu. Již v květnu 2012 jsme s panem starostou vypracovali „Žádost
o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje“.
Naše žádost však bohužel nebyla podpořena. Nevzdávali jsme se a na jaře 2013
jsme vypracovali další „Žádost o poskytnutí grantu nadaci OKD“. Přestože jsme
vypracovali nemalé množství dokumentace, která se k tomuto projektu vázala,
a náš záměr vyhovoval veškerým podmínkám, nebyla naše žádost schválena,
neboť komise upřednostnila školy a jiné organizace, které byly blíže městu
Ostrava. Velice děkuji panu starostovi za podporu, trpělivost, uvědomělou
a opakovanou pomoc při vypracovávání veškeré rozsáhlé dokumentace
k jednotlivým projektům.
V tomto školním roce vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí výzvu
zaměřenou na podporu zkvalitnění a modernizace služeb v oblasti
environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního
poradenství. Tentokrát jsme to nechtěli ponechat náhodě a oslovili jsme zahradní

architekty, kteří by nám vypracovali nejprve nabídku na zpracování studie
záměru, která vycházel z Vašich podnětů. V žádosti jsme požádali o cenovou
nabídku záměru revitalizace a úspory energie školní budovy mateřské školy,
zahrady mateřské školy včetně harmonogramů postupů stavebních prací a nákladů
na ně. Naše škola dostala nabídku STUDIA – D Opava s.r.o. v zastoupení Ing.
Arch. Lubomíra Dehnera, Holasovice a TYPHA ATELIÉR v zastoupení Ing.
Ondřeje Remeše, Dolní Životice, kdy komise doporučila ředitelce příspěvkové
organizace oslovit dodavatele STUDIA - D Opava s.r.o. v zastoupení Ing. Arch.
Lubomíra Dehnera, protože jejich nabídka je cenově výhodnější. Dalším krokem
bylo, aby nás rada obce v tomto projektu podpořila. Velice děkuji členům rady
za podporu, kterou jsme dostali. Toto jsou však jen první krůčky, které jsme
udělali. Čeká nás ještě dlouhá cesta vyřizování, organizování a možných
překážek, než se vůbec dozvíme, zda nám bude projekt schválen a budeme ho
moci plně realizovat. Budeme si to přát a třeba se tomu tak stane.
Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy
Strávené chvíle v MŠ
Ani jsme se nenadáli a vstoupili jsme s „Broučky a Sluníčky“ do druhé
poloviny školního roku 2014/2015, ve kterém čekal předškolní děti „Zápis“ do 1.
třídy ZŠ. Všichni budoucí prvňáčci si zaslouží pochvalu za zdařilé výkony a práci.
Do MŠ zavítal pan Martin Kubát, který dětem představil svůj naučný hudební
pořad „WOLFÍK“. Děti zábavnou formou seznámil s tvorbou W. A. Mozarta.
S pohádkovým „Klubíčkem“ plný písní, pohybu a her přijela za dětmi paní Hanka
Montagová a paní Lucie Víchová, která zahrála dětem maňáskovou pohádku „Jak
Karlík zachránil babičku“. S dětmi pojedeme na „Den otevřených dveří“
hasičského sboru v Opavě. Jaro chceme přivítat vycházkami do přírody,
pozorováním hmyzu, domácích zvířat a mláďat.
V měsíci březnu – „MĚSÍCI KNIHY“, děti navštíví místní knihovnu
a pobesedují s místní knihovnicí paní Monikou Šnajdrovou. Děti se budou více
se svými učitelkami věnovat práci s pohádkovými knihami, encyklopediemi,
časopisy „Sluníčko“.
Děti se svými učitelkami budou pokračovat v plnění integrovaných bloků,
nácviku básní, písní, vyrábět výtvarné výrobky a zapojovat se do výtvarných
soutěží. Děti jsou zvídavé, šikovné a rády se pouštějí do všech činností.
Na jaře se uskuteční „ZÁPIS DĚTÍ DO MŠ“ pro školní rok 2015/2016. Informace
a termín budou vyvěšeny v MŠ, ve vestibulu v Jednotě a vyhlášeny místním
rozhlasem.
Ivana Vavřinčíková, ved. uč.
O školní družině
Školní družina zabezpečuje žákům náplň volného času po vyučování
a nabízí pestrou škálu kroužků a zájmových aktivit. Jejím úkolem není jen

zajišťovat péči o děti, ale je důležitým výchovných partnerem rodiny a školy.
Nabídkou různých činností se děti aktivizují, prohlubují si školní znalosti,
zájmovými činnostmi rozvíjejí osobnost a zdokonalují se jejich sociální
kompetence (dovednosti). Družina není pokračováním školního vyučování,
pro děti zabezpečuje odpočinek, rekreaci a zájmové činnosti. Odpočinkové
činnosti se do denního režimu zařazují po obědě a mají odstranit únavu. Jsou to
námětové hry, klidové činnosti, četba z knih a časopisů. Rekreační činnosti slouží
k regeneraci sil, jsou buď organizované ve skupinách anebo spontánní. Umožňují
dětem nejen seberealizaci, popřípadě také kompenzaci možných školních
neúspěchů, ale i další poznávání a rozvoj dovednosti. Příprava na vyučování je
zařazována po 15. hodině zábavným procvičováním učiva formou didaktických
her. Pobyt dětí v družině zahrnuje řada režimových momentů – přechody,
převlékání a sebeobslužné činnosti. Snahou vychovatelek je, aby je děti
vykonávaly
automaticky,
bez
vynakládání
úsilí
a
bez
stresů.
Ve školní družině si děti chtějí především hrát a odpočinout si. Hraní her
rozvíjí u dětí samostatnost v jednání i rozhodování, zdravý přístup k porážkám
a vítězstvím, zásady fair play, schopnost spolupráce, empatie, sociální cítění,
obětavost, vytrvalost, odvahu a smysl pro pravidla. Přináší radost i uvolnění. Hra
je nejlepším a nejvýznamnějším výchovným prostředkem. Při jednotlivých hrách
však děti musí dodržovat pravidla, která je budou usměrňovat a povedou je
k toleranci vůči ostatním. Dodržování tohoto ustanovení je velice podstatným
a důležitým bodem, neboť jen tak je schopna celá skupina správně být v chodu.
Hlavně v družině se setkávají děti ze všech tříd, právě zde vznikají přátelství
a upevňují se vzájemné vztahy mezi všemi věkovými skupinami. V prvním
pololetí jsme v družině leccos zažili a obohatili kulturní a sportovní život dětí.
Radost a potěšení udělala velmi oblíbená Drakiáda, Vánoční výstavka, Beseda se
zdravotnicí, Maškarní ples, Družina má talent, sběr papíru, sběr kaštanů a žaludů,
sběr vršku z PET láhví, sběr pomerančové kůry, okresní soutěž v aerobiku
v Opavě, ZŠ Vrchní,(1. místo Simona Harazínová, v 1. desítce Michal Vystrk),
okresní soutěž v badmintonu, ZŠ Edvarda Beneše, okresní soutěž v plavání,
Městské lázně. Připravujeme se na okresní výtvarnou soutěž v ZŠ T.G. Masaryka.
Nejsme jen „hlídací služba“, ale plnohodnotná součást výchovného procesu, která
se velmi odpovědně podílí na výchově dětí po skončení vzdělávání. Hodnocení
práce školní družiny je součástí každoročně vypracovávané výroční zprávy
základní školy. Máme radost, že naši družinu děti navštěvují rády, naplněnost
družiny je maximální od začátku do konce. Děkujeme všem rodičům a přátelům
školní družiny, kteří nám pomáhají ať pěkným slovem či činem, a také za materiál
k rukodělným činnostem.
Jana Šustrová, vedoucí vychovatelka
Hodnocení anglického kroužku v MŠ
Pololetí školního roku 2014/2015 máme za sebou a nejenom žáci základní
školy, ale i děti z mateřské školy byly oceněny za skvělou práci v anglickém

kroužku medailí a sladkostí. Výuka byla vždy přizpůsobena věku dětí a jejich
schopnostem. Základem výuky v kroužku je zábava a radost z učení. Děti se
od úplného začátku učily nejdříve pozorováním, posloucháním a vnímáním
s prvotním porozuměním. Záhy začaly na tyto pokyny reagovat a odpovídat. Děti
si během pololetí hravou a přirozenou formou osvojily slovní zásobu
z tematických oblastí – pozdravy, pokyny, barvy, zima, základní frázi „Jak se
jmenuješ?“, seznámily se s anglickým svátkem Halloweenem a poznaly
plyšového kamaráda Cookieho. Hrály si, kreslily, vybarvovaly, tančily a zpívaly.
Během výuky děti obdržely složku, do které si dávaly výukové listy, obrázky
a další materiály, se kterými v hodinách pracovaly. Odměnou za splněné úkoly
jim byly motivační samolepky. V dalším pololetí budeme nadále procvičovat to,
co jsme začali v pololetí prvním a naučíme se další nová slovíčka. Rodičům
děkuji za spolupráci a všechny děti moc za práci v kroužku chválím. Děti pracují
s nadšením, radostně a plní veškeré zadané úkoly.
Jana Šustrová, vyuč. anglického kroužku
Vážení rodiče a přátelé školy,
dovoluji si Vás oslovit ohledně bezplatného kurzu v celkovém rozsahu
cca 4 h dle tématu, který si můžete vybrat z nabídky. V případě Vašeho zájmu se
tento uskuteční na půdě naší školy. Po skončení kurzu máte možnost opět zdarma
konzultovat dotazy s lektorem. Nabídka školení je určena primárně zaměstnaným
a nezaměstnaným občanům. Možnost mají i důchodci, jen by se museli
zaregistrovat na osobu blízkou zaměstnanou nebo nezaměstnanou. Témata
k výběru jsou následující:
Základní počítačové dovednosti:
Vzdělávací program v sobě zahrnuje především praktickou práci
s počítačem a s vybranými aplikacemi a ukázky využití těchto programů
pro každodenní život. Výuka se zaměřuje na získání uživatelských znalostí
a dovedností jednotlivých účastníků, popř. řešení konkrétních problémů a situací
v životě.
Základy podnikání:
Cílem vzdělávacího kurzu je poskytnout účastníkům potřebné informace
o vzdělávání úvodu do podnikání a případně už probíhající podnikatelské činnosti
a to tak, aby se dokázali orientovat v různých zdrojích na internetu, či v datech
z jiných zdrojů. Aby získané informace dokázali identifikovat a aplikovat pro své
konkrétní potřeby. Účastníci rozšíří své spektrum odkazů o další zdroje spojené
s tématem vzdělávací akce a bude jim poskytnuta zpětná vazba formou
internetové poradny prostřednictvím Moodle. Každý účastník tak získá, efektivní
nástroj, jak porozumět pojmům ze základů podnikání. Cílem poskytovatele je

vybavit uchazeče přehledem kompetencí informací pro vykonávání podnikatelské
činnosti.
V případě Vašeho zájmu mě můžete kontaktovat na tel. čísle: 553 786
048, mob. čísle 736765332 nebo napište na e-mailovou adresu školy:
škola@dolnizivotice.cz.
Mgr. Lenka Smetanová
Fotografie z MŠ a ZŠ:

Třída Sluníček
s učitelkou a praktikantkou

Předškoláci v ZŠ

Keramická dílna

Report ze sokolského plesu a dětského karnevalu
V sobotu 7. února se jinak strohá tělocvična oděla do slavnostního, nyní
i zcela nového, hezkého vybavení a večer byla ještě hezčí, neboť ji roztančila
veselá společnost - konal se již tradiční SOKOLSKÝ PLES.
Obavy z toho, že pořadatelé zůstanou v sále opuštění, se brzy rozplynuly
a prostory zaplnilo přes sto hostů. K dobré náladě přispěla kapela COLOR
BEND, která si letos přivezla zpěváka Fredy Merkuriho. Také latinsko-americké
tance byly na programu večera. Dva páry tanečníků, nám již známá SIMONKA
HARAZINOVÁ a NATÁLKA STIBORSKÁ se svými tanečními partnery
předvedli své umění a tím se postarali o slavnostní zahájení plesu. Bohatá
tombola jistě udělala mnoha hostům radost. Veselá společnost se rozešla okolo
třetí hodiny ranní.
V neděli 8. února se v tanci pokračovalo, ovšem vyměnili se hosté, velké
tanečníky nahradili ti nejmenší. Ještě ospalí a unavení rodiče přišli znovu,
tentokrát se svými ratolestmi na dětský karneval.
Malým „plesovníkům“ se o zábavu postarali především MATĚJ NOVÁK
a EVA STUPŇOVÁ. Dokázali všechny bavit bezmála dvě hodiny, děti z nich
nespustily oči a mnozí dospělí také. Moc jim tímto děkujeme. Nakonec si
rozdováděné princezny, indiáni, kominíčci a vůbec všechny masky vybraly
v bohaté tombole výhry, které nakoupila paní Libuše Kruzberská, za což jí patří
veliký dík.
Libuše Šachteliová

Dokumentační
fotografie ze
sokolského
plesu

Účastníci dětského
karnevalu

DOLNOŽIVOTSKÉ ZVYKY A TRADICE
Již nastal dlouhý předvelikonoční půst. Každý si dopřál do sytosti
bujarého veselí, zpěvu, tance a pochopitelně i jídla a pití. Masopust není církevní
svátek, přestože byl zařazen do církevního kalendáře, jelikož jeho termín se
určuje podle Velikonoc. Odehrává se před Popeleční středou, která zahajuje
předvelikonoční postní období. A protože Velikonoce jsou pohyblivým svátkem,
může být masopustní období různé.
Masopustní neděle - 49 dní před Božím hodem velikonočním.
Masopustní úterý - 47 dní před Božím hodem velikonočním
Oslavy masopustu má kořeny ve starořeckých a římských bakchanáliích –
oslav boha Dionýsa. Časem nabyly charakteristické rysy, které se dochovaly až
do dnešní doby. I když jsou vtěsnané povětšinou jen na konání plesů, karnevalů
a tanečních zábav, pečení koblih a jiných pamlsků, u nás i na vodění medvěda.
Původně církev vystupovala proti podobným svátkům s tancem, množstvím jídla,
pitím a přemírou bujnosti. Zákazy však byly zbytečné, a ani středověké pokusy
přemístit alespoň část oslav do kostelů a klášterů se nezdařily. Podařilo se však
zahrnout masopustní dny mezi církevní svátky a určovat jejich termín. V poslední

masopustní den se později, hlavně v době baroka, chodili věřící vyzpovídat
do kostela ze svých hříchů. Dostali rozhřešení a byli očištěni před nadcházejícím
půstem.
Maškary a tanec měly pro naše předky kdysi mnohem hlubší smysl
hospodářský. Tanec maškar s medvědem a koníčkem, nejoblíbenějšími maskami,
kterým byla přikládána plodonosná moc, měl přinést kromě plodnosti bohatou
úrodu na polích a prosperitu dobytka.
Ve městech i na venkově se od středověku organizovaly taneční zábavy
a průvody masek. V masopustních průvodech se často objevovalo parodování
neoblíbených úředníků, některých profesí i lidských vlastností směšnými
maskami.
Nejstarší záznamy o masopustních maskách jsou dochovány
z 6. století a poslední z poloviny 16. století. Období po Bílé hoře má podíl na
zániku mnoha lidových zvyků, mizely pozvolna i maškary. Až koncem 19. století
se začaly znovu obnovovat. Velkou zásluhu na tom měli národopisní pracovníci
a další nadšenci, kteří v lidových zvycích viděli způsob posilování českého
vlastenectví.
Poslední masopustní den, úterý před Popeleční středou, končil
pochováním basy v hospodě, muzikou a tancem. Zábava však trvala přesně
do půlnoci, kdy ponocný zatroubil na roh. Ještě se pochovala basa, která se
na nosítkách vynesla ven a „pohřbila“ na znamení, že si na ni v následujících
týdnech nikdo nezahraje. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes
půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.
Dolní Životice se pyšní dlouhou historií oslav Masopustu, ale také svým
vztahem k lidovým tradicím vůbec. Velký dík všem těm, kteří se u nás na
uchování této tradice podíleli. Poslední roky je to Sbor dobrovolných hasičů.
Mgr. Z. Remešová

Foto Iveta Kramná

Vodění medvěda letos u nás!
Dne 7. února proběhlo v naší obci tradiční „Vodění medvěda“. Je to jedna
z lidových tradic, která se uchovala do dnešních dnů. Zvyk nazývaný masopust či
ostatky je každoročně předzvěstí příchodu křesťanské doby postní. Masopustní
průvod masek, o který se postaralo 24 dospělých a 10 dětí, se rozdělil na dvě
skupiny, které procházely v rozverné náladě celou vesnicí. Nejedna hospodyňka si
za doprovodu harmonikářů a jiných hudebníků zatančila s medvědem a hospodář
s cikánkou. Odměnou všem zúčastněným maskám byly voňavé koblížky,
chlebíčky, jednohubky, langoše a spousta dalších pochoutek a dobrého moku.
Počasí bylo ideální a oba průvody byly doprovázeny koňským spřežením, o které
se postarala rodina Dučkových. Na závěr se všichni sešli v Lesíku, kde je čekal
skvělý oběd.
Iveta Kramná SDH Dolní Životice
Pátá postní neděle je nazývána Smrtná (letos 22.3.).
Zvyky a obyčeje se ve Slezsku horlivě dodržovaly ještě před sto lety.
První světová válka lidové zvyky velmi omezila, ta druhá je téměř zničila.
V Dolních Životicích se dodržoval slezský zvyk „chodit na Krasnu“, tedy
putovat po návsi s opentlenou májkou. Původně děvčata chodila v hloučku od
domu k domu s májíčkem (nazdobeným stromečkem) na tzv. „Krasnu“. Byla
obdarovávána a zpívávala nápěvky: Krasna, krasna, kaj si husy pasla? A ja sem
ich pasla, kaj se země třasla. Ditky, ditky, pujdeme na kvitky! Postupně se
z kolektivního chození stalo individuální.
Sama si vzpomínám na přípravy před
Krásnou. Patřilo k nim zavítání do
exotické domácnosti paní Madrové, na
které jsem se těšila. Připadalo mi to jako
příchod do pohádkové jeskyně. Všude
byly kytice barevných papírových květin,
mahonie a dalších přízdob, z kterých pak
vázala naše „krásné“. Vůni toho všeho
cítím ještě dnes…
Paní Madrovou nahradila ve vití
„krásných“ paní Hrušková a mnohé jiné
maminky, babičky a tety, tvořivé
umělkyně z Životic. Dnes dívky chodí už
jen k hochům, u nichž chtějí, aby je
v patřičný čas „vykyčkovali“ nebo
k známým a jejich věková hranice se
snížila. Přesto doufám, že tento krásný
zvyk bude dále předáván z generace na
generaci ještě mnoho dalších let.
Návod na výrobu jarních kvítek
Mgr. Zuzana Remešová

OZNÁMENÍ LÉKAŘE
MUDr. Vít Skalička oznamuje opravu termínů středeční ordinace

v Dolních Životicích na:
14.1., 28.1., 18.2., 4.3., 18.3., 1.4., 15.4., 29.4., 13.5., 27.5., 10.6., 24.6. !!!
DECHOVÁ HUDBA V OBCI
Vážení spoluobčané, příznivci dechové hudby…
Jak jistě víte, existence samotného spolku dechové hudby je v dnešní
době opravdu výjimkou. Jinak tomu není ani na Opavsku, kde se po dechových
souborech, které byly dříve součástí téměř každé obce, doslova slehla zem. O to
více bychom si měli vážit té naší „Dechové hudby sboru dobrovolných hasičů
z Dolních Životic“. Tato dechová hudba, složená z dvaceti stálých hudebníků
setkávajících se každý týden s elánem a nadšením, zde funguje již devadesátým
šestým rokem. Pro mnohé se to bude zdát neuvěřitelné, ale generace našich
předků a zakladatelů, musí být opravdu pyšná na vytrvalost a nadšení muzikantů,
kteří se těší každým rokem z nových úspěchů a radosti z vykonané práce. Zásluhu
na této vytrvalosti mají samozřejmě všichni ti, kteří tomuto zájmu obětují svůj čas
a respektují nároky současného kapelníka pana Ing. Milana Nováka, který stále
hudbou žije a kapelníkování se věnuje naplno. Velkou radost mu dělají hlavně
nové posily z řad nejmladších, kdy například v loňském roce mohla kapela
přivítat dalšího nejmladšího člena kapely Jindru Šaška, který obohatil orchestr
aktivní hrou na tubu. Doufejme, že se stane plnohodnotným členem a vytrvalost
mladého věku mu tak vydrží po dlouhá léta. Díky neustále novým skladbám
a novému notovému materiálu, který neúnavně dodává trumpetista pan Alex
Hadámek, se příznivci dechové hudby mohou těšit na nové skladby, se kterými se
dechová hudba představí na každoročním promenádním koncertě v Opavě, kde
získala naše dechovka již své postavení a nezastupitelné místo a těší se
každoročně hojné účasti posluchačů. O tom, že hudba nežije jen historií, dokazují
její velice povedené webové stránky (www.dechovkadz.cz), na kterých má velkou
zásluhu pan Ing. Milan Remeš, který se stal jejich správcem a zajišťuje
i aktualizaci. Jaro se pomalu dostává pod noty i nám muzikantům, a proto Vám již
brzy budeme zpříjemňovat hasičské, zahradní i farní slavnosti v obci. Na setkání
s Vámi se těší celý kolektiv dechové hudby. Hudbě zdar a dechové obzvlášť!
Křídlovák Bc. Matěj Novák

BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Při nachlazení a chřipkách, pokud nejsou komplikovány složitými záněty,
se doporučují přírodní postupy. Především kašel a rýmu lze spolehlivě tlumit
pomocí přírodních produktů z vlastní zahrádky. Zkuste například tuto léčivou
rostlinu! 
Česnek
Léčivá moc česneku byla známá už od starověku a neměli bychom na ni
zapomínat ani dnes. V lidovém léčitelství se užívá jako antibiotikum
a antiseptikum, účinkuje při nachlazení, chřipce a bolestech v krku. Působí proti
nadýmání, kornatění tepen a antimykoticky (protiplísňově). Velmi dobře si
dovede poradit i se stafylokokem nebo salmonelou. Proto je také vhodné přidávat
jej k masu, především drůbežímu, ve kterém se tyto bakterie hojně vyskytují,
a také k vejcím. Česnek obsahuje vitamíny A, B a C, vápník, selen, jód a další
látky, díky nimž posiluje organizmus, podporuje jeho obranyschopnost, látkovou
výměnu, hojení ran a sexuální výkonnost. Nejúčinnější látkou je Alicin, který
vzniká až při mechanickém poškození česnekových buněk – rozříznutí,
rozmačkání. Jeho nevýhodou ale je, že není stálý a rychle se rozpadá.
Organismus jej během 7 hodin vyloučí. Česnek můžeme konzumovat v různých
formách – syrový, tepelně upravený, naložený v lihu, oleji nebo octu.
Nejúčinnější je však syrový. Pozor by si však měli dát lidé se zánětlivými
chorobami trávicí trubice. Nedoporučuje se ani při vředech a hemeroidech.
Požívejte vždy česnek český!
Česneková pasta
Čerstvý oloupaný česnek nastrouhejte nebo rozmačkejte, smíchejte se solí
a olejem a uchovávejte v lednici zalitý tenkou vrstvou oleje.
Při chřipce a nachlazení
Při prvních příznacích prochladnutí,
únavy, bolestí kloubů a zvedající se
teploty si můžeme ulehčit touto
recepturou. Přípravek je poněkud
chuťově nepříjemný, o to je však
účinnější. Potřebujeme: 4 stroužky
česneku, 2 cibule, 2dcl mléka nebo
kefíru.
Oba
druhy
zeleniny
rozmixujeme v mléce a nápoj po
doušcích vypijeme. Tento postup
provádíme 2x denně po dobu 4 dnů.
Foto: www.google.cz

Připravila: Andrea Vaňková

POZVÁNKA SKAUTŮ

SLEZSKÁ MOUDRA
přísloví:
„Lepše je se vratit, než ist špatnum cestum“
Pranostiky na březen a duben:
„Když kočka v únoru leži na sluncu, jistě v březnu poleze za pec.“
„Lépe byt od haduv uštknutu, než v březnu od slunce uhřitu.“
„Omrznu-li pokřivy, omrznu i kobzole.“
„Něsedaj na prvšo ohřitu křipopu, bo z ni jedy lezu“

Adresa, na kterou můžete posílat vaše příspěvky: dz.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla je: středa 13. května!
Redakční rada: Mgr. Zuzana Remešová ml. a kolektiv

