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PROMĚNA ALEJE NA ULICI KOSTELÍKOVÁ
Zřejmě nikomu z naší obce neunikly změny, které se již druhým rokem
dějí v aleji na ulici Kostelíková. Kácení stromů a jejich následná výsadba se
provádí na základě projektu „Regenerace aleje na ulici Kostelíková“
vypracovaného Ing. Miladou Toškovou a Ing. Olgou Jaškovou v roce 2008. Alej,
která je registrovaným významným krajinným prvkem, chtěla obec regenerovat za
přispění dotace ze státního fondu životního prostředí již v roce 2009. S žádostí
však neuspěla a po delších diskuzích jsme se v roce 2013 pustili do díla vlastními
silami. Nejdříve jsme firmou Ing. Toškové provedli ořez a ošetření projektem
vybraných perspektivních stromů. Za perspektivní byly určeny stromy s dobrým
zdravotním stavem a se správným umístěním v pravidelném, historicky daném
cyklu při vzniku aleje, tj. pravidelně se střídající lípa a kaštan. Po vyřízení
povolení ke kácení jsme, se souhlasem odboru životního prostředí magistrátu
města Opavy, v loňském roce skáceli 18 nebezpečných stromů a v letošním roce
21 stromů poškozených a neperspektivních. Po kácení jsme ihned realizovali
výsadbu. Přestože jsme měli nabídky různých firem na provedení výsadby, navrhl
jsem po inspiraci v Olomouci, aby si stromy vysadili lidé, jako strom svůj či
strom své rodiny. V loňském roce jsem s výzvou oslovil děti ve škole a na 20
stromů se přihlásilo 25 zájemců. V letošním roce byla výzva již zveřejněna
rozhlasem a na 20 stromů se přihlásilo 20 zájemců. Pod odborným dohledem Ing.
Toškové, za pomoci místních hasičů a zaměstnanců obce se podařilo 38 rodinám
vysadit 20 lip a 20 kaštanů. Z loňské výsadby se jeden kaštan neujal, což se podle
Ing. Toškové stane a je to z celkového počtu zanedbatelné. Rodiny, které v
loňském roce vysadily kaštany, se již letos mohou těšit z prvních květů a snad se
dočkají i prvních plodů.
Osobně jsem velmi rád, že myšlenka vysadit si stromy v aleji vlastními
silami a přijmout je jako „Strom naší rodiny“, oslovila mnoho z Vás. Ukazuje, že
nám není osud aleje a naší krásné obce lhostejný. Motto - „Tam, kde jsou stromy,
tam žijí lidé. Tam kde lidé udržují životní prostředí, tam jsou doma“, kterým jsem
v loňském roce sdělil důvod výsadby stromů občany obce, oslovilo hodnotící
komisi Vesnice roku 2014 a bylo zveřejněno u naší obce v publikaci k celé loňské
soutěži v Moravskoslezském kraji. Je zásluhou i Vás všech, kteří jste bez rozdílu
věku přiložili ruku k dílu, loňské 2. místo naší obce v soutěži. Je zásluhou Vás
všech, kteří jste pokračovali ve výsadbě v letošním roce, že alej bude dále tvořit
náš domov. Pamětní list, který jste obdrželi, či v nejbližších dnech obdržíte, je
malým poděkováním a památkou pro Vás a Vaše děti. Vysazený strom je
památkou na Vás pro další generace našich občanů, kteří budou alejí, stejně jako
Vy dnes, procházet. Patří Vám mé i jejich poděkování za Vaši práci a věřím, že
nám stromy, s láskou vysazené k naší společné radosti, porostou.
Jaroslav Vaněk, starosta obce

Slovo místostarosty…
Revitalizace kostelíkové aleje a výsadba lip a kaštanů je záslužný počin,
avšak příjemné a hezké prostředí netvoří jen stromy v jedné, i když památné aleji.
Měl by to být celý komplex krajinných prvků - jako stromových alejí, solitérních
stromů, keřů, remízků, luk, mezí, mokřadů, které pak dohromady vytvářejí
příjemné a zdravé prostředí pro život obyvatel. V roce 2013 bylo v okolí obce
díky iniciativě a materiální dotace pana Kamila Kramného a s přispěním práce
skautů, některých sportovců a myslivců mnoho desítek stromů. Fotografie
takto vysázených stromů byly také použity pro propagaci naší obce v soutěži
Vesnice roku 2014 a jistě také ony svým dílem přispěly k získání ocenění pro
Dolní Životice. Péče o zeleň neznamená "jen" ji vysázet, ale také se o ni starat
i v následujících letech. Pevně věřím, že mnohým z nás, občanů Dolních Životic,
není lhostejné prostředí a okolí, v němž žijeme a akce na rozšíření zelených ploch
a ozdravování našeho těžce zkoušeného životního prostředí těmito akcemi
neskončí.
Ing. Milan Remeš, místostarosta obce
Z HISTORIE
Slezsko a Dolní Životice
Název Slezsko má latinský ekvivalent Silesia, slezský Ślůnsk, Ślesko,
slezskoněmecký Schläsing, polský Śląsk, či německý Schlesien.
Podle jedné z teorií je Slezsko pojmenováno po germánském kmeni Silingů, jehož
příslušníci na slezském území dočasně sídlili. Další teorií je možné odvození
názvu od hory Ślęży či od řeky Ślęzy. Slezsko může být odvozeno i ze
západoslovanského slova ślągwa znamenající velkou vlhkost. Dodnes je na
horách ve Slezsku vlhké a slizké klima.
Dolní Životice, přes svou jasnou polohu, ke Slezsku nenáležely. Původně
patřilo celé území opavského knížectví k Moravě. Teprve roku 1269 jej král
Přemysl Otakar II. vyčlenil jako samostatné panství pro svého nemanželského
syna Mikuláše. Oblast se stávala součástí slezských knížectví. Na druhou stranu
majetek olomouckého biskupství na tomto území i nadále patřil k Moravě.
Vzniklo tak množství výběžků a oddělených enkláv obklopených ze všech stran
Slezskem, tzv. moravských enkláv ve Slezsku. K těm patřily i Dolní Životice.
Mgr. Zuzana Remešová
Slezské přísloví:
Jazykem němlať, když chceš zrňo, ohaňaj se cepem.

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ NAŠÍ OBCE OD NĚMECKÉ OKUPACE
Vážení spoluobčané,
Společným setkáním dne 6. května jsme si připomněli 70. výročí
osvobození naší obce od německé okupace. Všem Vám, kteří jste se akce nemohli
zúčastnit snad i vlivem nepřízně počasí, otiskujeme projev starosty obce.
Vážení spoluobčané, citací ze zápisu ve školní kronice jsme pamětníkům
připomněli, nám ostatním krátce přiblížili, události v naší obci před sedmdesáti
roky. Doby, kdy končila II. světová válka – nejstrašnější válečný konflikt
v dějinách lidstva. Války, která se naší obce dotkla, co se týče mrtvých
spoluobčanů a zničeného majetku, jen okrajově. Přesto navždy poznamenala
životy všech, kdo ji prožili. Už Vás v naší obci po 70 letech mnoho nežije a je zde
v hojné míře zastoupena generace, která prožila dětství v prvních letech po válce.
Nebyla to doba lehká, ale neprobouzeli jste se duněním kanónů a strachem co
přinese další den a noc. Všichni si v té době přáli, aby se válka do našich končin
už nikdy nevrátila. Události dalších poválečných let přinesly jiná utrpení
a od vlastních spoluobčanů, ale to je jiná historie.
V těchto dnech si připomínáme v celé naší vlasti 70. výročí ukončení
války porážkou toho, kdo ji vyvolal - fašistického Německa. Válka, utrpení
a strádání jsou pro všechny mladší generace nepředstavitelné a mnozí se ptají, zda
se to opravdu stalo. Přestože se o válce popsaly stohy papírů, natočily kilometry
filmů a promítlo nepřeberné množství dokumentů, nemůžeme ani dnes říci, že
válka nás již nemůže potkat. Vždyť jen výčet historických událostí před II.
světovou válkou je srovnatelný s dnešní dobou. Celosvětová krize, dlouhodobě
neřešené problémy v sociální oblasti, nespokojenost s vládou, podněcování

národnostních a rasistických rozdílů, hledání jednoduchých a konečných řešení,
vzhlížení se v samolibých spasitelích společnosti - to vše je živnou půdou
pro rozdmýchání nenávisti, sporů mezi sousedy a výzvy k boji. Názorné příklady
vidíme v blízkém i vzdáleném okolí našeho státu. Žijeme v době, kdy technická
úroveň zbraní nás nemůže nechat klidnými, že nás válka nezasáhne. Žádná dnešní
válka není tak daleko, aby se nás nedotkla přímo, či nepřinesla problémy nepřímo,
třeba přílivem statisíců uprchlíků z oblastí, kde jsou ohroženi na životě. Tím vším
pak zasáhnou do života nás všech.
Vážení spoluobčané, nejsem hoden, ani povolán k tomu, abych Vám dnes
přednášel či vnucoval jakékoli morální apely a přednášel možné scénáře vývoje
ve světě. Je na každém z nás si na naznačené otázky odpovědět a zároveň si
položit otázku. Byl bych schopen a ochoten bránit svou rodinu, svou vlast před
kýmkoli, kdo by je napadl? Vychovali jsme své děti k lásce k rodině a vlasti tak,
že by synové od své staré matky pomyslně vzali zbraň a vyrazili bránit svou
rodinu i sousedy? To vše dokázali mnozí stateční po okupaci republiky fašisty
a mnozí za svobodu své vlasti položili to nejcennější – svůj život. Vážení
spoluobčané, dovolte mi, abych u příležitosti oslav dne osvobození naší obce
a naší vlasti sovětskou, československou a americkou armádou od dlouhých let
fašistického útisku poděkoval a uctil památku všech, kteří se na osvobození
podíleli i za cenu ztráty vlastního života. Při vzpomínce na všechny padlé,
umučené a týrané, přeji nám všem mnoho dalších mírových let naplněných radostí
a prací pro blaho své a celé společnosti. Přeji nám všem stálý zpěv a smích.

Průvod obcí, vystoupení dětí s lidovými písněmi a položení kytice na hřbitově

Přeji nám všem srdce zaplněna láskou, řešení problémů mírovou cestou
a přeji nám všem srdce každého z nás naplněna odvahou postavit se každému, kdo
by nás o tyto klidné dny chtěl jakkoli připravit.
Jaroslav Vaněk, starosta obce
INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče, přátelé školy,
pomalu a jistě se blížíme ke konci školního roku 2014/2015. S úspěchem
jsme ukončili Kurz pro předškoláky, oslavili Den Země, Den matek, ve škole
proběhl projekt Ovoce do škol, děti z mateřské školy navštívily Slezské muzeum
v Opavě, žáci pátého ročníku se zúčastnili Atletického čtyřboje v Opavě a soutěže
Bajtík, všichni žáci naší školy vykonávali sportovní aktivity v rámci
Olympijského víceboje. To jsou jen některé aktivity posledních dnů, ale ještě
nekončíme. Stále nás toho mnoho čeká. Všichni žáci se nejvíce těší na školu
v přírodě, Den dětí, který proběhne ve spolupráci s Klubem rodičů i na spaní
ve škole a mnoho dalších činností.
Pátek 12. 6. Vážení rodiče předškoláků, tímto Vás srdečně zveme
i s vašimi předškoláky na projektové vyučování Trosečníci. Tímto si, prosím,
rezervujte čas v odpoledních a podvečerních hodinách. Přesné informace budou
zveřejněny včas na webových stránkách naší školy.
Čtvrtek 25. 5. v 16.30 hod Vážení rodiče, prarodiče našich páťáků,
srdečně Vás zveme na slavnostní rozloučení s žáky pátého ročníku se ZŠ Dolní
Životice.
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy
Úspěch ve výtvarné soutěži školních družin 2015
V měsíci dubnu proběhla výtvarná soutěž školních družin okresu Opava v ZŠ
Riegrova, Opava na téma „Všechno lítá, co má peří “. Zadané téma se nám všem
moc líbilo, a proto jsme nezaháleli a pustili se v naší družině do práce. Povedlo
se nám vytvořit úžasné sovy z papíru, které oslovily porotu. Obdrželi jsme čestné
uznání za kolektivní práci v kategorii prostorových objektů. Soutěže se v letošním
školním roce zúčastnilo celkem 19 školních družin: ŠD Vrchní, Mařádkova,
Boženy Němcové, Vávrovice, Šrámkova, Kylešovice, Hlavnice, Háj ve Slezsku,
Otická, T. G. Masaryka, Dolní Životice, Englišova, Slavkov, Suché Lazce,
Kravaře, Raduň, Stěbořice, Otice a E.Beneše. Slavnostní předání cen se uskuteční
8. 6. v Obecním domě v Opavě.

Sběr papíru, kaštanů, žaludů, pomerančové kůry a víček od PET láhví.
Během školního roku 2014/2015 jsme se zapojili do podzimního a jarního
sběru papíru, dále sběru kaštanů, žaludů, pomerančové i citronové kůry a nadále
sbíráme víčka od PET láhví. Do přistavených kontejnerů děti s přispěním rodičů
nanosily celkem 3. 940 kg papíru. Pracovníci Městských lesů Opava odvezli 952
kg kaštanů a 115 kg žaludů. Nezapomněli jsme ani na místní myslivce, ale hlavně
na zvířátka, které myslivci krmili v zimě. Pomerančové kůry jsme nasbírali 108
kg a 1 kg citronové kůry. Zapojili jsme se do sběru vršků od PET láhví, které
pomohou nemocné Terezce Byrtusové a přispějí finančně na speciální léčbu
ADELI v Piešťanech. Za finanční obnos byly zakoupeny školní potřeby
pro výtvarnou a pracovní činnost ve školní družině, koloběžky a sedací vaky. Jako
každoročně budou všichni pilní sběrači za své úsilí odměněni pěknými cenami.
Poděkování patří všem, kteří nám pomáhají, a kteří se s námi rozhodli třídit odpad
a chránit naši Zemi.
Za ŠD vedoucí vychovatelka Jana Šustrová
Co děti z MŠ v poslední době nejvíce zaujalo...
V MŠ byla představena ukázková hodina gymnastiky pro rodiče, vedená
trenérkou Martinou Plačkovou. Děti zde předvedly, co vše se naučily – správné
držení těla při chůzi, běhu, koordinaci pohybu, kotoul… Rodiče byli velmi
spokojeni, děti sklidily zasloužený potlesk, paní trenérka dostala od dětí drobné
dárky.
Ke Dni Země navštívili školkáčci se svými učitelkami školní statek
v Opavě, kde na ně čekaly soutěže, prohlídka drobného zvířectva i sladké
odměny. Nejvíce je zaujala jízda na poníkovi, pro odvážné děti prolézání
dlouhým tunelem.
Další naší akcí byla návštěva Slezského muzea, kde se dětem věnovala
průvodkyně Irena Hodanová, která jim srozumitelnou formou vyprávěla o životě
zvířat v expozici. Děti měly možnost naslouchat a určovat hlasy zvířat, byly
zvídavé. Největší dojem na děti
udělala maketa obří sršně a jeskyně
s netopýry a krápníky. Za to, že
byly pozorné, dostaly omalovánky.
Také v letošním školním
roce navštěvovaly předškolní děti
se svou třídní učitelkou Mgr.
Monikou Mičkovou první třídu
v ZŠ, kde pod vedením paní
učitelky Mgr. Kateřiny Janků
společně se školáky plnily
úkoly v hodinách čtení, psaní,
matematiky a prvouky. Pracovaly

na interaktivní tabuli, vypracovávaly domácí úkoly, které jim paní učitelka
kontrolovala, hodnotila razítkem a podle potřeby poradila.
Na závěr poslední hodiny děti obdržely malé „vysvědčení“
„Školička“.
Vedoucí učitelka MŠ Ivana Vavřinčíková
Den Země- návštěva
zahradnictví

Ovoce do školprojektový den

Atletický čtyřboj v Opavě

DOLNOŽIVOTSKÉ ZVYKY A TRADICE
Májová povyražení
Již staří Keltové byli přesvědčení, že existují dny, v nichž mají zlé síly
větší moc než jindy. To platilo například o filipojakubské noci z 30. dubna na
1. května, kdy se na obranu proti čarodějnicím na vyvýšených místech pálily
ohně. Tato tradice, která se dodržuje dodnes, se ujala ve středověku. Věřilo se, že
„pálení čarodějnic“, poskytne obranu proti nečistým silám
Z mého mládí znám májové veselice na počest stavění a kácení „Máje“
na počátku a konci května. Stavění máje byla prestižní záležitost, která již
navenek ukázala, jak šikovní svobodní hoši ve vesnici žijí. Své schopnosti dávali
na odiv děvčatům v obci, ale také navenek potencionálním vdavekchtivým
dívkám v širém okolí. Často v tuto magickou noc dávali chlapci dívkám
(galánkám) na důkaz své lásky malou opentlenou břízku do zahrádky pod okno.
Nezřídka se dostali zvlášť zamilovaní nápadníci až na střechu. Máje se často
kradly. Chlapci kolikrát celé týdny museli hlídat i v noci, aby se jejich máj udržel
na místě. Chasa vztyčila i třicet metrů vysoký májový strom s vrškem ozdobeným
pentlemi. Stavění máje je spojeno se zábavami konanými „pod májí“, tzv.
kolomajky. Také kácení máje na konci května bylo důvodem k taneční zábavě.
Ve Slezsku se věřilo, že v noci filipojakubské mají všechny „zelinky“
natrhané před východem slunce zázračnou moc. Dívky hledaly na mezích
a stráních „zelinku přiďkumě“, která přivábí každého „synka“ a každá „děvucha“,
i kdyby pěkná nebyla, nosí-li ji u sebe, pak se určitě se do roka vdá. Zelinka
„přiďkumě“ (– přijď ke mně) je pomyslná květina se zázračnou mocí, která kvete
pouze o filipojakubské noci. Škoda jen, že nikdo nevěděl, jak opravdu vypadá.
Pro jistotu si dívky do vlasů vplétaly jakékoli květiny. Co kdyby jedna z nich byla
ta pravá? Na filipojakubskou noc si děvčata dělala z dřívek křížečky a pouštěla je
po vodě. Podle toho kam dopluly, se dozvěděla, zda se vdají v místě bydliště nebo
do světa.
Mgr. Zuzana Remešová
Jarní pranostiky
V maju vrtěl dešťa - hrstka bláta.
13.6. Na svateho Antona každá jahoda červena.
24.6. Na Svatý Duch do vody buch, na Boží Tělo do vody smělo.

BESEDA S JESKYŇÁŘEM
V sobotu 14. 3. uspořádali
místní hasiči v areálu Lesík besedu
s panem Zdeňkem Havlíkem,
zakladatelem
speleologického
sdružení Kerberos. Zúčastnilo se jí
asi 20 lidí, kteří se zajímají o tuto
tématiku.
Poutavé
vyprávění
o skutečné práci pod zemí, o ne vždy
příjemných zážitcích při objevování
nových chodeb a spousta nádherných fotografií přírodních unikátů Moravského
krasu, jistě splnila očekávání všech přítomných. Nutno dodat, že naši hosté se
u nás cítili dobře a vzkazují, že na večer v klubovně hasičů v Dolních Životicích
budou rádi vzpomínat.
Iveta Kramná, SDH Dolní Životice
STOLNÍ TENIS V OBCI
Zpráva z valné hromady tělocvičné jednoty sokol Dolní Životice
Valná hromada Tělocvičné jednoty Sokol Dolní Životice se konala dne
13. 3. 2015 v klubovně hasičů v Lesíku. Jednání bylo zahájeno v 18:30 hod.
Všechny přítomné přivítal bratr starosta. Konstatoval, že Tělocvičná jednota má
ke dni konání této VH 86 členů z toho 66 zletilých členů. Zprávy o činnosti
a hospodaření za rok 2014 přednesl rovněž starosta a dále podal návrh na plán
činnosti a hospodaření TJ na rok 2015. Následně byla přečtena zpráva kontrolní
komise.
V rozpravě vystoupili někteří zúčastnění. Starosta obce J. Vaněk –
informoval o dotacích naší T J Sokol na rok 2015. O současném stavu sokolovny
a úpravy přísálí. Zároveň poděkoval za činnost oddílům stolního tenisu
a florbalu za reprezentaci obce v okrese. Potěšilo ho, že oddíl ve florbalu získal 10
nových členu z řad žactva. Bratr Aleš Darda měl připomínku k využití přísálí,
hlavně v zimním období. Sestra Alena Karásková apelovala na starší členy oddílu
stolního tenisu, aby pomohli s žáky bratru Mariánovi Mrózkovi. Návrh usnesení
VH přednesl předseda návrhové komise bratr Kamil Tengler. Usnesení z VH bylo
přijato všemi 34 hlasy přítomných zletilých členů.
Na závěr bratr starosta poděkoval všem za účast a pozornost a popřál
všem hodně zdraví, elánu, energie, nadšení a rodinou pohodu. Vyzval je
k pokračování v aktivitách pro naši TJ Sokol. Poděkoval starostovi Obce Dolní
Životice J. Vaňkovi za dotace, které jsme dostali za uplynulý rok.

Tímto si dovolujeme informovat ve zkratce o naši sokolské činnosti na rok
2015 - 2016
1. – 3. 4. 2015 - Stolní tenis čtyřhra (školka)
2. – 20. 6. 2015 - Nohejbal životických a hertických občanů (sobota denní) Lesík.
3. – 24. 7. 2015 - Nohejbalový turnaj trojic (malý) – pátek večerní. Lesík.
4. – 4. 9. 2015 - Nohejbal dvojic – pátek večerní. Lesík.
5. 1. 2016 – Memoriál Emanuela Korbela v stolním tenise (školka).
6. – 16. 1. 2016 - Sokolský ples (sokolovna).
7. – 17. 1. 2016 - Dětský karneval (sokolovna).
Výbor a členové Sokola Dolních Životic zvou všechny spoluobčany na plánované
sportovní a kulturní akce.
Za výbor Sokola, starosta Jan Šachteli
Stolní tenis Sokol Dolní Životice B (2014 - 2015)
Stolní tenisté Sokola Dolních Životic B se i letos účastní okresní soutěže
SK RST 3 ligy v stolním tenise. Letos se naši Sokoli nemají čím chlubit. Propadli
se na 8 místo z 10 účastníku. Na omluvu musíme podotknout, že letos hodně
zápasů ovlivnila nemoc. Hráči našich mužstev nejsou většinou již žádní mladíci,
moc se jim už nechce trénovat. Uvidíme, zda to bude příště lepší.
Již pravidelně jsou našimi reprezentanty staří známí pánové, Ervín Kavan,
Miroslav Bek, Pavel Schvan, Milan Essler a nově David Borč, který jako mladý
hráč získává zatím zkušenosti. Mezi jednotlivci v celé soutěži se umístil na 16.
místě Pavel Schvan (49% úspěšnost), 17. Ervín Kavan (45%), 25. Miroslav Bek
(30%). Sokolové touto cestou děkují Obecnímu úřadu a paní ředitelce ZŠ
za umožnění tréninků a odehrání soutěžních zápasů v místní školce.
J. Šachteli
Stolní tenis Sokol Dolní Životice A (2014 – 2015)
V sezóně 2014/2015 nastoupil náš tým poprvé v okresní soutěži 1. třídy,
což je, jak již název napovídá, nejvyšší soutěž v okrese. Poté už následují krajské
soutěže. Jako nováček této soutěže jsme se s vyšší úrovní stolního tenisu poprali
celkem vydařeně. Po 1. sezoně skončilo naše „Áčko“ na hezkém 6. místě
z celkového počtu 12-ti týmů. Věříme, že pravidelným tréninkem se nám podaří
v příští sezóně obsadit příčky ještě vyšší. Chtěli bychom tímto také poděkovat
místní MŠ a obci, že nám umožňují užívat prostory MŠ, a tím také mimo jiné
prezentovat naši obec.
M. Essler

Turnaj čtyřher ve stolním tenise
tento rok, jako již tradičně, se konal v naší obci turnaj čtyřher, který je
jakýmsi zakončením celé podzimní a jarní sezóny ve stolním tenise. Tohoto
urnaje, který se konal 3. 4. 2015 v pátek, se zúčastnilo 8 tenistů, kteří byli
rozlosováni do 4 dvojic. Po dvoukolové bitvě se nakonec dvojce umístily
následovně.
Výsledky 7. Ročníku:
1. Ervín Kavan, Michal Essler
2. Milan Essler, Vojtěch Najser
3. Michal Hrbáč, Marek Stecker
4. Miroslav Bek, Pavel Schvan
Vítězové obdrželi drobné
věcné ceny a výherní poháry. Turnaj
proběhl klidně a v dobré náladě.
Sokolové, jako pořadatelé akce, děkují touto cestou všem zúčastněným, dále
Obecnímu úřadu Dolní Životice a ředitelce školy za zapůjčení hracích prostor
v místní školce.
M. Essler
ZAHÁJENÍ MOTOSEZÓNY 2015
S příchodem jara, hlásícím se stále silnějšími slunečními paprsky, se
v myslích všech motorkářů nezadržitelně prohlodala každoroční touha konečně
vyhnat pavouky z výfuků dvoukolých dopravních strojů. V naší obci se už třikrát
konalo oficiální zahájení motosezóny a vydařilo se ve všech směrech.
Ráno od 10. hodiny se začaly sjíždět motorky všech typů k restauraci
Domister, kde byla základna i kompletní servis včetně občerstvení. V 11 hodin
kolona 97 strojů vyrazila přes celou obec ke kostelu, kde nám p. farář Mgr. Jan
Kučera udělil požehnání na cesty. Vyzval nás k ohleduplnosti a popřál mnoho
šťastných kilometrů. Po oficiální duchovní části se kolona vydala na společnou
projížďku krásnou přírodou přes okolní obce a po 66 kilometrech se vrátila zpět
na základnu. Po nezbytném občerstvení proběhla exhibiční ukázka jízdy
na profimotokárách v podání Petra a Veroniky Vltavských. Všichni přítomní
s uznáním obdivovali jejich umění a lehkost, s jakou předváděli fantastické
výkony svých krásných motokár. Slunečné počasí podpořilo zdařilou akci.
Mou milou povinností je poděkovat všem, kteří přispěli ke spokojenosti všech
zúčastněných. Především chci poděkovat panu faráři, celé mé rodině, přátelům
a kamarádům, bez kterých by se celá akce nemohla konat.
Přeji všem motorkářům spoustu šťastných kilometrů, především s „KOLAMA
DOLE“.
Ladislav Šuster

Fotografie: Sraz z 11.4. 2015

AKCE SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ DOLNÍ ŽIVOTICE
Hasiči darovali krev
Dobrovolní hasiči v MS kraji, jejichž jednotky stále více zasahují
i u těžkých dopravních nehod a setkávají se tak s mnoha vážně zraněnými. Cítí
potřebu pomoci jim i „jiným“ způsobem, než jen přímo u zásahu. Proto Krajské
sdružení hasičů v MS kraji vyhlásilo již 4. ročník akce „Daruj
krev s dobrovolnými hasiči“, která má významný humanitární cíl
a byla směrována na období od 1. do 31. května 2015. Akce se mohli zúčastnit
nejen hasiči, ale i ostatní občané ve věku 18-65 let a budou do ní započítáni i ti
dárci, kteří se v tomto termínu k odběrům objednali a přihlásili se k této akci na
Transfúzní stanici v Opavě
Iveta Kramná, SDH Dolní Životice
Další akce Sboru dobrovolných hasičů
13. června
Všichni, kdo mají rádi volejbal a mají chuť zahrát si tuto hru mezi amatéry,
navštivte sportovní „Sportovní odpoledne s volejbalem“, které se bude konat od
14 hodin v příjemném prostředí areálu „Lesík“ v Dolních Životicích. Občerstvení
je zajištěno.

20. června
v areálu „Lesík“ se koná od 20 hodin 1. letní diskotéka, na kterou jsou srdečně
zváni místní i přespolní milovníci diskotékové hudby. Bližší informace budou
sděleny na plakátcích.
7 srpna
se bude od 17 hodin konat v areálu „Lesík“ tradiční již 24. ročník Velkého
nočního nohejbalového turnaje. Bližší informace k soutěži získáte u pana
Miroslava
Lukáše,
tel.
737245928
nebo
na
e-mailové
adrese
miroslav.lukas@opall-agri.cz. Přijďte svým fanděním podpořit hráče. Vše k dobré
pohodě je zajištěno.
21 srpna
proběhne od 17 hodin již 8. ročník tradičního „Nočního turnaje ve volejbalu
smíšených družstev“. Místo konání je v areálu „Lesík“ a tímto zveme všechny
milovníky tohoto sportu, aby se přišli pobavit a strávit v Dolních Životicích
neobvyklou letní noc. Více informací získáte u paní Ivy Krbálkové, tel.
728350598.
29. srpna
proběhne v areálu „Lesík“ od 15 hodin Zábavné odpoledne pro děti a mládež
z Dolních Životic i okolí. Na programu budou soutěže v tělesné zdatnosti,
zručnosti i důvtipu. Podrobnější informace budou zveřejněny na plakátcích.
Bližší informace ke všem akcím pořádaným SDH Dolní Životice najdete
na aktualizovaných stránkách www.sdhdolnizivotice.eu

DIVADLO V NAŠÍ OBCI
Vážení spoluobčané,
tak jako právě vrcholící jaro přináší stromům nové květy, i já mám tu čest Vám
oznámit, že jeden květ obohacující kulturu a dění v obci vykvetl i u nás a opět po
dlouhé době se v Dolních Životicích střetlo nadšení, elán a chuť místních, mající
zájem o zábavu a kulturní dění v obci. Díky vůli a chuti těchto ochotníků, kteří se
od začátku jara pravidelně setkávají a kterým patří mé velké díky, se nám
společně podařilo v Dolních Životicích opět navázat na bohatou minulost
ochotnických divadelních souborů, které byly známé i v širokém okolí.
K dosažení tohoto zájmu a myšlenky nám pomohla také aktivní spolupráce ze
strany Sokolu Dolní Životice a Obecního úřadu, kteří se podílejí na tom, abychom
mohli pozitivní náladu a elán přenést i mezi dolnoživotské občany. Proto bychom
Vás rádi tímto pozvali na velkou premiéru a zároveň první divadelní představení
filmové pohádky „Ať žijí duchové“ v podání dolnoživotských ochotníků. Tato
akce se uskuteční v sobotu 30. května v místní Sokolovně v 19:00 hodin. Zveme

všechny příznivce divadla, děti, dospělé ale i starší generaci, kteří se chtějí
zasmát, pobavit a zazpívat si s námi pohádkové melodie. Budeme se těšit na Vaši
návštěvu a těšíme se hojné účasti.
Za divadelní soubor Matěj Novák

Dokumentace
kulis

tvorby

BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Černý bez
“Před heřmánkem smekni, před bezem klekni” - staré přísloví.
Už naši předkové znali pozitivní účinky černého bezu na naše zdraví.
A možná jste i vy chodili jako děti se svou babičkou na bezové květy. Tak vyrazte
do přírody a bez si sami nasbírejte, doba jeho kvetení se už blíží.
Sběr: Na jaře se sbírají květenství. Odstříhávají se a ukládají do košíků, aby se
nezapařily. Pro sušení si sbírejte květenství, jehož třetina je již rozvitá, ale ne více
než polovina. To by vám při dozrávání při sušení nejen vypadla na zem většina
důležitého pylu, ale květ by se zbavil převážné části účinných látek a většinou
i sebe sama, protože přezrálý květ při sušení opadá. Sušíme celá květenství,
nejlépe zavěšená na šňůrách, popřípadě v malé slabé vrstvě, vždy ve stínu max.
do 45 ° C. Po proschnutí květních stopek se kvítka sdrhnou a v suchu uschovají.
Měla by mít stále bíložlutou barvu. Tmavnoucí až černající květ je znamením pro
vyhození. Čerstvé květy mají nepříjemný pronikavý zápach, který po usušení
zmizí. Droga si zachovává silný, ale celkem příjemný charakteristický pach.
Účinky: Působí antiskleroticky, regeneruje jaterní buňky a preventivně působí
proti rakovinám všeho druhu. Čaj z usušených květů používáme při nachlazení,
začínající chřipce, kašli. Doporučuje se využívat květ černého bezu také pro
obsah látek stimulujících pocení, a tím tlumících horečku. Na tu, ale i na suchý
kašel a astma se doporučuje kombinace s květem lípy. Slazený a horký čaj má
větší projímací účinek.
Čaj z květů černého bezu
Polévkovou lžíci sušeného květu zalijeme ¼ litrem
vroucí vody, necháme 10 minut vyluhovat
a přecedíme. Čaj můžeme osladit medem.
Sirup z bezových květů
Budeme potřebovat 30 velkých květů černého bezu (nesušeného) 2 velké citrony
(chemicky neošetřené nebo 4 lžičky kyseliny citronové), 2 kg cukru (množství
cukru je možno podle chuti snížit až na polovinu) a 2 l vychladlé převařené vody.
Omyté květy zbavené nejsilnějších stonků zalijeme vychladlou převařenou vodou,
přidáme omytý a na kolečka nakrájený citron (nebo kyselinu citronovou)
a necháme 24 hodin v chladu odstát. Poté přecedíme přes jemné plátýnko,
přidáme cukr, který mícháním důkladně rozpustíme, krátce povaříme a plníme
do lahví. Při skladování v temnu a chladu vydrží sirup i několik měsíců, popř. ho
můžeme 10-20 min. sterilizovat při 80°C. Po otevření skladujeme v lednici.
Andrea Vaňková

NAŠI OSLAVENCI!
65 - Vltavský Vladimír (8.5. 1950)
65 - Vítek Erich (15.5. 1950)
65 - Vltavská Edita (9.6. 1950)
65 - Fajmon Drahomír (13.6. 1950)
65 - Čech Štěpán (15.6. 1950)
70 - Pavelková Marie (5.5. 1945)
75 - Paszycová Jana (5.5. 1940)
DŮLEŽITÉ INFORMACE Z OBCE
Sdělení občanům
Kontejnery na bioodpad budou v obci přistavovány do konce října nebo
do odvolání pravidelně každý lichý týden, v sobotu, na tradičních místech, to je
u váhy, u obecního úřadu a v Herticích. Stanovený den pro sběr bioodpadu je
sobota. Kontejner tam nebude vždy přistaven po celý víkend. Po vytištění tohoto
sdělení ve zpravodaji již nebudeme umístění kontejneru na bioodpad hlásit
obecním rozhlasem. Do kontejneru nevhazujte větve.
Děkujeme za pochopení, obecní úřad
SDĚLENÍ OBČANŮM
Vážení spoluobčané,
někteří z Vás volali po zveřejnění více zpráv ze správy obce. Rádi
bychom Vám zpřístupnili co nejvíce informací, týkajících se Dolních Životic,
a proto jsme se rozhodli vytvořit novou rubriku v našem zpravodaji s názvem
„Ptejme se?!“
V této rubrice se kdokoliv může zeptat kohokoliv na cokoliv, co se
týká veřejného života naší obce. Své dotazy můžete posílat na e-mailovou adresu
dz.zpravodaj@seznam.cz, nebo vhazovat do schránky, která bude umístěná
v předsíni obchodu v centru obce. Pokusíme se všechny Vaše nepodepsané dotazy
přeposlat adresátům a zveřejnit odpovědi v dalším čísle našeho zpravodaje.
Nadcházející zpravodaj bude vydán v červenci, takže se neostýchejte a ptejte se
na to, co Vás zajímá, protože na to zde máte prostor!
Vaše redakční rada
DŮLEŽITÉ OBECNÍ KONTAKTY
obec@dolnizivotice.cz
podatelna@dolnizivotice.cz
starosta@dolnizivotice.cz
mistostarosta@dolnizivotice.cz

MYSLIVCI OZNAMUJÍ
Myslivecký spolek Kapalice Dolní Životice si vás dovoluje pozvat na tradiční
Zvěřinové hody 2015, které pořádají ve dnech 19. a 20. 6. 2015 na Myslivecké
chatě v Dolních Životicích. Podrobnější informace naleznete v přiloženém plakátu
nebo na internetových stránkách spolku:
www.myslivost.cz/msKapalice/Pozvanka-na-akce.aspx

Své příspěvky nám můžete odesílat buď na:
e-mailovou adresu: dz.zpravodaj@seznam.cz,
nebo vhazovat do schránky, která bude umístěna v předsíni obchodu v centru
obce pro občany, kteří je nemají možnost zasílat elektronicky.
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA ZPRAVODAJE JE:
PÁTEK 17. ČERVENCE!!

Redakční rada: Mgr. Zuzana Remešová ml. a kolektiv

