A opět fouká ze strnišť…
Vážení přátelé, při psaní
úvodníku minulého zpravodaje „Léto
budiž pochváleno“ jsem netušil, že
matka příroda vyslyší mé přání
a dopřeje nám 30 tropických nocí
a stejný počet dnů, kdy náš pohled na
teploměr začínal na úrovni 30 stupňů.
I přes vysoké teploty se na obecních
stavbách
usilovně
pracovalo
a s nastupujícím podzimním časem
sklizně Vám můžeme představit
i ovoce naší práce. Do úplného
dozrání chybí ještě mnoho udělat.
Pro propagaci akcí konaných
v obci společenskými organizacemi
i obcí jsme využili nabídky
regionálního deníku k umístění cenově
výhodné placené inzerce. Snad někoho
inzerce neoslovila a třeba i pohoršila.
Inzerce však byla a je určena převážně
široké veřejnosti v okolí naší obce,
aby se mohla přesvědčit o naší
šikovnosti.
Předpokládáme,
že
domácím postačí akci oznámit,
propagovat v našem Zpravodaji
a v obecním rozhlase. Zajímavým
zjištěním letošního léta, ale i v jiných
měsících, je skutečnost, že inzerce
funguje. Do naší obce přichází na
pořádané akce mnoho návštěvníků,
které jsme v obci nikdy nepotkali.
Potěšující je, že se jim na pořádaných
akcích líbí a nebojí se projevit svůj
názor na akci, ochotu pořadatelů,
prostředí a odvedenou práci. Zjištění,
že naše spolky pořádají akci,
a polovina návštěvníků není občany
naší obce, je na jedné straně velice
příjemné, na druhé však smutné.
Nebudu polemizovat o důvodech.
Třeba bych se trefil. Akce, které se

v obci konají, však spolky pořádají
z několika důvodů. Chtějí něco
nabídnout v rámci své tradiční činnosti
či vzniku nových tradic. Chtějí i něco
vydělat. Chtějí společně s obcí
udržovat pospolitost v obci, napomoci
setkávání
občanů
a
udržení
přátelského ovzduší v obci. Že to
místní
nezajímá,
nezaujme,
nepotřebují to, jsou přesyceni? Vše je
možné. Nedivme se však, že pořádáme
akce, na které se těší návštěvníci
z širokého okolí a cítí se u nás dobře.
Važme si toho, co dělají jiní pro nás
a oceňme je alespoň svou přítomností.
Jinak je ocení hosté, o kterých třeba
někdy v budoucnu s trpkosti v hlase
začneme říkat „My Vás tady
nechceme“. Přestanou-li se akce
pořádat, začneme lamentovat „Nic se
tady neděje“. Tak ať vítr ze strnišť
odnese občasnou hořkost z našeho
zklamání z nezájmu spoluobčanů při
pořádání akcí hodně daleko a přivane
příznivější klima.
Jaroslav Vaněk, starosta obce
NAŠI OSLAVENCI!
60 let:
Václav Krbálek 1. 9. 1955
Josef Korbel 31. 10. 1955
70 let:
Zdislava Musilová 28. 10. 1945
Gratulujeme!

INFORMACE Z OBCE
Co vše zvládne naše obecní čistička odpadních vod?
Kdo by to byl řekl, že čistírna odpadních vod v naší obci slouží již více
než 15 let. Pro mnohé z nás je vypouštění odpadní vody z našich domácností tak
samozřejmé, jako otevření okna, když se nám špatně dýchá. Za celou dobu jsme
se neptali, co vše čistička zvládne. Zvládne toho mnoho a dosahuje po celou dobu
velmi dobrých výsledků prokázaných pravidelným odběrem vzorků
i kontrolami ze strany Inspekce životního prostředí. Jsou však situace, kdy se
obsluha čističky trápí, čistička se dusí a provozovatel skřípe zuby. Po
zkušenostech z provozování jsem se rozhodl seznámit vás, uživatele,
s některými vymoženostmi moderní doby, které čističce a splaškové kanalizaci
škodí a odstraňováním závad vznikají nepředstavitelné náklady. Letošní rok je na
mimořádné události poměrně bohatý a vše se bude promítat do stočného, pokud
provozovatel - Obec Dolní Životice zvednutýma rukama svých zastupitelů
nerozhodne jinak.
Čističce odpadních vod neprospívá nadměrné používání desinfekčních
prostředků. Reklama na Domestos a jiné přípravky je stručným návodem na
vytrávení bakterií v čističce, předváděný rukama lékařky. Neprospívá jí vylévání
tuku po smažení do odpadu. Ani tuk „rozpuštěný“ v běžném mycím prostředku
různých značek nezůstane rozpuštěný.
Udělejte si jednoduchý pokus. V dřezu s teplou vodou s čisticím
přípravkem umyjte pánev i s olejem. Vodu nechejte zchladnout, a pak vypusťte.
Tak, jako bude vyhlížet Váš dřez, to vypadá ve vaší domovní kanalizaci
a následně v obecní kanalizaci. Že se na to lehce přilepí papíry a drobné ubrousky,
si už budete umět určitě představit. Na dlouhé zimní večery mohu doporučit film
„Kamerová prohlídka kanalizace v naší obci.“
Poslední léta přinesla změnu i v používání plen a ubrousků
u malých dětí, ale nejen u nich. Není snad maminka, která by nepoužívala vlhčené
kapesníky. Na některých je dokonce označení „nevhazovat do kanalizace“. Patří
do odpadkového koše. Poslední případ ucpané kanalizace u bytového domu na
Zámecké ulici je důkaz, že vlhčený kapesník se nerozplyne jako toaletní papír, ale
velice „ochotně“ se zachytí na ležatém potrubí a na něm další
a další tuhý odpad. Čištění kanalizace a letošní naše zkušenost jen za 3500,-Kč.
Podobným způsobem se projevuje tzv. „švédská utěrka“. Tvrzení, že na čističce
jsou čerpadla, která rozmělní tužší látky a papír, je pravdivé. Avšak
s umělým pružným vláknem si neumí poradit. Spálené čerpadlo se dá lehce
opravit za cca 30 tisíc korun.
Co však kanalizace a čistička nezvládá vůbec, jsou mrtvá zvířata
a pevné předměty. Uhynulý pes určitě krátkou trasu kanalizací urazil, ale opravdu
se v kanalizaci nerozloží a musel být vytažen a předán kafilérii. Vyhozený
použitý hasicí přístroj prošel určitou trasu kanalizace bez problémů, ale žádný

oheň nenašel. Našel se však úsek, kde zůstal za hadici viset. Zrovna uprostřed
mezi šachticemi v hloubce 4 metry. Kdo by to byl řekl. Zkušenost za 25.000 Kč.
„Každá sranda něco stojí“, říká klasik. Vážení spoluobčané, jsou ještě
mnohé další události a nevhodná chování, která čističce odpadních
vod
neprospívají.
Na
ukázku
a
s nadsázkou,
snad
i
pro
pobavení uvádím ty, které bezprostředně mohou ohrozit i Vaše
domovní přípojky. Ucpe-li se kanalizace pod Vaší přípojkou, je otázka jen málo
dnů, kdy Vám spláchnutý záchod v přízemí může lehce vyšplouchnout svůj obsah
do bytu. Čištění přípojky může, po dohodě s Vámi, provést provozovatel. Úklid
bytu určitě ne. Proto doporučuji, stejně jako při vhazování odpadů do popelnice,
se při splachování odpadních vod občas krátce zamyslet, co vlastně děláme.
Pokud
někoho
dnešní
téma
pohoršilo,
omlouvám
se,
ale
určitě to patří k životu lidskému. Slibuji, že někdy příště budu psát
o stravitelnějších událostech v naší obci.
Jaroslav Vaněk, starosta obce, zástupce provozovatele kanalizace
a ČOV
Kompostování pro začátečníky
Úvodem si odpovězme na otázku, co vlastně kompostování je a co je jeho
výsledným produktem. Kompostování je jednou z forem recyklace biologického
odpadu vyprodukovaného naší zahradou, případně domácností. Výsledným
produktem je hotový kompost. Nepředbíhejme však a pojďme pěkně od začátku.
Pokud nejsme lhostejní k životnímu prostředí, určitě by nás měla zajímat
možnost separace všech složek odpadu, který vyprodukujeme. Tak jak jsme si
zavedli systém na separaci papíru, kovů, skla či plastů, můžeme zavést i systém
na separaci bioodpadu. Na začátku je však důležité položit si pár základních
otázek:
1. Chceme kompostovat v interiéru, exteriéru nebo v obou místech?
Kupodivu i v bytových prostorách lze kompostovat! Využívají se k tomu
vermikompostéry, kompostéry na mikrobiální bázi nebo náročnější elektrické
kompostéry, fungující na bázi mikroorganismů. V exteriéru se doporučuje použít
uzavřený plastový kompostér, případně otevřené kompostovací silo. Ideální
pomůckou na sběr bioodpadu z kuchyně je 7-10 litrový plastový košík nebo
kbelík, který jednou za týden vyneseme do kompostu (jeho ideální umístění je
pod dřezem v kuchyni, případně na balkóně).
2. Kolik bioodpadu přibližně vyprodukujeme?
Pokud kompostujeme venku v exteriéru, můžeme zjednodušeně říct, že na 100m2
zahrady potřebujeme 100L objemu kompostéru.
3. Co všechno můžeme kompostovat?
Prakticky všechen biologický odpad rostlinného původu z domácnosti i ze
zahrady.

4. Mám dostatek místa pro kompostér?
Na zahradě je potřebné vyčlenit v závětří a polostínu 2-3m2 místa, kde nám
kompostér nebude překážet a zároveň bude lehce přístupný.
5. Jak dlouho trvá celý proces?
Od 24 hodin v elektrickém kompostéru, přes několik týdnů ve vermikompostéru
až po 1 rok v otevřeném kompostovacím sile. Průměrná doba zkompostování
v nejprodávanějších kvalitních, uzavřených, plastových kompostérech, které
budou mít k dispozici občané Dolních Životic, je přibližně půl roku.
6. Co s hotovým kompostem?
Využití je všude tam, kde bychom použili kupovaný půdní substrát - okolo dřevin
na zahradě, na trávník, případně na pokojové a užitkové rostliny. Hotový kompost
se dá také použít na rekultivaci půdy a drobné terénní úpravy.
Proces kompostování má svá základní pravidla, která jejich dodržením
celý proces nejen zkvalitní, ale hlavně urychlí. Nezapomeňme, že když se jednou
rozhodneme kompostovat, tak kompostujeme opravdu všechno - biomateriál
z domácnosti i ze zahrady. (http://www.zahradni-kompostery.cz/kompostovanipro-zacatecniky)
Tak směle do kompostování!
M. Remeš
HASIČI V OBCI
Nohejbalový turnaj otevřený i pro registrované hráče pořádali hasiči
v naší obci již po dvacáté čtvrté. V pátek 7. srpna v Areálu u zámku se 24. ročník
nohejbalového turnaje trojic odehrál jako noční. V letošním roce se nám podařilo
za pomoci pana Tomáše Majewského (starý obchod) zajistit jednu z nejlepších
účastí v celé historii turnaje. Dvě družstva k nám zavítala z Ostravy, po jednom
z Vítkova a Opavy, dvě z Holasovic. Dvanáctku účastníků pak doplnily družstva
z Otic, Mikolajic 2x, a tři byly domácí. V silné konkurenci se na úžasném druhém
místě umístilo domácí družstvo ve složení: Tomáš Majewský, Aleš Rubý a Milan
Pop (z Vítkova). První a třetí místo obsadili borci z Ostravy.
Příjemné bylo ocenění z řad hráčů. Jak organizace turnaje, tak prostředí a nového
zázemí areálu. To nám dodalo další síly a chuť do příštího – jubilejního 25.
ročníku. Chceme jej pojmout především jako vzpomínkový. Pozvat dnes již
neaktivní účastníky a vítěze předchozích ročníků k posezení a zavzpomínání. A to
nejen na nohejbal, ale i na prostředí a podmínky v jakých jsme před 25. lety
začínali.
Za Hasiče M. Lukáš

Pár slov k dalším aktivitám v Areálu
21.8. se konal tradiční Noční volejbalový turnaj. Letos se zúčastnila
družstva z Heřmanic, Štáblovic, Opavy a naše domácí družstvo. Vítězství si
odnesli volejbalisté Opavy, avšak radost ze hry si prožili všichni. Noc už byla
chladná, ale díky teplému jídlu a příjemnému zázemí panovala mezi sportovci
i diváky dobrá nálada.
30.8. proběhlo Adrenalinové sportovní odpoledne pro malé i velké. Do
parku přišla spousta lidí, zúčastnit se nebo se jen pobavit. Na prezentační listinu
bylo zapsáno 58 dětí místních i přespolních, v doprovodu dospělých. Díky
připraveným disciplínám si mohli všichni zúčastnění vyzkoušet svou fyzickou
zdatnost i důvtip. Diplom a sladká odměna čekala na závěr všechny, kteří se
nebáli a úkoly absolvovali. K zakousnutí byly připraveny makrely, párky
v rohlíku, smaženice, koblížky, k tomu všelijaké pití, a tak měla obsluha celé
odpoledne „fofry“.

Adrenalinové sportovní odpoledne

… a jak pokračuje stavba v Areálu?
v minulém Zpravodaji vyšla fotografie původního prodejního stánku, který je už
dnes minulostí. Podle dnešních přiložených fotografií je zřejmé, že stavba nespí.
Aby mohla být zahájena, postarali se hasiči o demolici, včetně úklidu prostoru
(viz foto). Stavba je nyní v plném proudu a věříme v její zdárný průběh i včasné
ukončení. Nadále Vás o jejím průběhu budeme informovat.

Stavba areálu
Za SDH, Iveta Kramná
Exkurze mladých hasičů u záchranného útvaru HZS Hlučín
Dne 4. srpna jsme se zúčastnili
exkurze na HZS Hlučín. Bylo velké horko,
ale i tak nás to neodradilo od dvouhodinové
prohlídky hasičských aut, jejich vybavení
a dalších zajímavostí. Viděli jsme různé
typy výjezdových vozidel - cisterny,
vyprošťovací vozy, čluny, tanky, speciálně
upravené bagry, tahače atd. Součásti stanice
Hlučín je i kynologie. Pejsky jsme si mohli
prohlédnout, pohladit a dokonce
i vidět ukázku jejich výcviku.
Exkurze se zúčastnilo 14 dětí
a 6 dospělých. Po exkurzi, po cestě
domů, jsme se zastavili na zmrzlinu.
Exkurze se všem líbila a do
budoucna plánujeme další výlety.
Za SDH Lucie Čermínová

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY
Vážení rodiče a přátelé školy,
po letních prázdninách, které byly prozářené sluníčkem, jsme si určitě
všichni odpočinuli, načerpali mnoho energie a nabrali sílu na vše nové. V našich
školách jsme již otevřeli dveře dokořán pro všechny děti a žáky, na které jsme se
velmi těšili. Nově příchozí děti v mateřské škole si zvykají na vše nové a hlavně
na své první delší odloučení od svých milovaných rodičů. Prvňáčci překročili
školní práh, zasedli do školních lavic a s nadšením se pustili do práce.
Doba letních prázdnin a dovolených nebyla jen v duchu sluníčka, vody
a odpočinku, ale v našich školách se také pilně pracovalo. V základní škole byl
vybourán otvor v části nosné zdi, do kterého byly vloženy vestavěné skříňky pro
naše děti ze školní družiny. Díky podpoře pana starosty a zastupitelů obce byla
zahájena rekonstrukce mateřské školy, za což opravdu děkujeme. Během prázdnin
byla vyměněna druhá část oken, postupně se zatepluje a realizuje fasáda. V rámci
modernizace naší mateřské školy byly navrženy základy pro výtah, který by
ulehčil nelehkou fyzickou práci zaměstnancům ve výdeji stravy při přenášení
várnic. Přes veškerá snažení a hledání efektivnějších možností nebyl výtah
zastupitelstvem a radou obce schválen. Rozhodnutí zastupitelstva plně respektuji,
je mi však líto, že se vše nezrealizovalo při celkové rekonstrukci. Přenášení várnic
je práce nelehká. Práci ve výdejně mateřské školy vykonávají, a jsem
přesvědčena, že budou i nadále vykonávat, jen ženy. Je tedy škoda, že v dnešní
době, kdy se neobejdeme bez moderní technologie, investujeme do počítačů,
protože prostě musíme, tak při práci ženám všech věkových kategorií, které ve
výdeji pracují a budou pracovat, práci neulehčíme. Nebudeme ale ztrácet naději,
že se to někdy příště povede. Během této rekonstrukce mnohdy nastalo mnoho
záležitostí k řešení a k rychlému jednání. Tímto velice děkuji panu starostovi
J. Vaňkovi a paní Ing. B. Šimkovské vykonávající technický dozor, že se po celou
dobu letních prázdnin až doposud věnují veškerým stavebním pracím, včetně
záležitostí s tím spojených, které rekonstrukce otvoru ve škole i proměna
mateřské školy obnáší. Mnohdy i nad rámec svých pracovních povinností, a to
i v době svého volna, řešili a řeší vše, co bylo potřeba. Opravdu jim jménem
svým, ale i jménem našich škol velice děkuji.
V obou školách proběhly drobné úpravy a výmalba některých prostor.
Srdečné díky patří také zaměstnancům obce, kteří velkou mírou přiložili ruku
k dílu. Děkuji správním zaměstnancům obou škol, kteří se postarali o to, aby naše
děti přišly do čistého prostředí.
Přejeme si, aby se všem dětem ve škole opravdu líbilo, splnila se jim
veškerá očekávání a pobyt ve školních lavicích jim přinesl znalosti, které je budou
doprovázet po celý život. Vám rodičům přejeme jen radost z Vašich dětí a mnoho
trpělivostí, které jsou někdy potřeba.
Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy

Zahájení školního roku v ZŠ
Základní škola otevřela své dveře v novém školním roce dne 1. 9. 2015
pro 64 žáků. Z toho 27 dívek a 37 chlapců. Tento školní rok nebude výjimkou
a i nadále budeme vyučovat dle školního vzdělávacího programu „Škola hrou“.
Díky schválené výjimce zřizovatele Obce Dolní Životice budeme vyučovat ve
čtyřech třídách pět ročníků. Zřizovatel Obec Dolní Životice nám i v tomto roce
schválil financování asistentky ve spojeném ročníku. Velice panu starostovi
Jaroslavu Vaňkovi a zastupitelům obce děkujeme.
Třídy a třídní učitelky: 1. ročník (10 žáků) – Mgr. Zuzana Remešová,
2. ročník (18 žáků) – Mgr. Kateřina Janků, 3. ročník (17 žáků) – Mgr. Lenka
Smetanová, 4. + 5. Ročník (10+9 žáků) – Mgr. Žaneta Indráková, cizí jazyk –
angličtinu, výchovy - vyučuje Radka Přibylová, nepovinný předmět náboženství
vyučuje Mgr. Jan Kučera, asistentky ve spojených ročnících jsou Jana Šustrová
a Ivana Schwanová, vedoucí školní družiny – Jana Šustrová, vychovatelka školní
družiny – Ivana Schwanová.
Vedoucí správních zaměstnanců a školnicí ZŠ je opět paní Monika
Šnajdrová, s úklidem pomáhá a obědy vydává paní Martina Pavlíčková.
Hospodářkou celé příspěvkové organizace je paní Pavlína Komárková.
Školská rada: předseda ŠR František Macola, Ing. Aleš Košárek, Jaroslav Vaněk,
Zdeňka Harazínová, Jana Šustrová, Ivana Vavřinčíková. Předsedkyně Klubu
rodičů při ZŠ: Jana Pavelková, pokladní Lucie Volkmerová.
Kromě tradiční výuky se děti naší školy budou učit formou dlouhodobých
i krátkodobých projektů. Těšit se také budeme na výlet do Prahy, různá pěvecká
vystoupení, matematické, sportovní, hudební i výtvarné soutěže, na plavecký
výcvik, školu v přírodě, určitě nebude chybět spaní ve škole, tentokrát na téma
„Na Divokém Západě“ a na další mnohé aktivity.
Pevně věřím, že školní rok 2015/2016 bude prozářený sluníčkem, naplněn
láskou a nebude chybět ani úsměv na tvářích.
Za kolektiv ZŠ Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka školy
Sběr ve školní družině
Již v září jsme začali pilně sbírat starý papír a budeme pokračovat sběrem
kaštanů, žaludů a vršků z PET láhví. Děkujeme všem občanům, kteří nám
pomohli papír sbírat a společnými silami jsme naplnili kontejner a půl. Za výtěžek
ze sběru můžeme dětem zakoupit hračky, hry, sportovní potřeby anebo potřeby do
výtvarných a rukodělných činností.
Kroužky ve školní družině
Vážení rodiče, seznamujeme Vás se zájmovými kroužky ŠD, které budou
fungovat ve školním roce 2015/2016 ve školní družině při ZŠ Dolní Životice.

Za příznivého počasí upřednostňujeme pobyt venku – sportování na hřišti, turnaje
v míčových hrách, tematické vycházky a zimní sporty.

Jana Šustrová, vedoucí vychovatelka ŠD
Zahájení školního roku v MŠ
Školní rok 2015/2016 jsme zahájili s 35 zapsanými dětmi, které jsou
rozděleny do dvou tříd. Třída "Broučků" - mladší děti a třída "Sluníček" - starší
děti. S dětmi pracují tři pedagogické pracovnice - p. uč. Monika Pécsiová,
Bc. Iveta Chromcová a Ivana Vavřinčíková. O čistotu a topení se stará uklízečka
Libuše Macová a výdej stravy obstarává Vendula Pavelková.
Letošní zahájení školního roku se neobešlo bez slziček. Hned první
zářijový den nastoupilo 10 nových malých dětí, které velmi tesknily po rodičích či
jiné blízké osobě. Všechny učitelky se milým a kamarádským přístupem snažily
co nejvíce dětem pobyt v MŠ zpříjemnit a ulehčit. Nové děti se seznámily
s prostředím MŠ, novými kamarády a zaměstnanci. Uběhlo však pár dnů
a můžeme s potěšením říci, že nejmenší děti se rychle adaptovaly na nové
prostředí, zapojily se do kolektivu a výuky našeho vzdělávacího programu, pod
názvem "Vláček motoráček".

Určitě jste všichni zaregistrovali, že v MŠ byla během hlavních prázdnin
vyměněna ze severní strany nová plastová okna, a že naše MŠ dostává nový
"kabátek". Jsme velmi rádi, že budeme mít pěknou MŠ, a že naše děti v ní budou
spokojené, usměvavé, budou se do školky těšit a trávit v ní spoustu krásných
chvil.
Ivana Vavřinčíková, vedoucí učitelka

První den ve škole a přivítání prvňáčků, MŠ v novém a nové skříně v ZŠ

BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Kaštan (jírovec maďal)
Snad nejvíce tento mohutný strom známe z městských
parků, kde slouží jako strom okrasný. Mast proti hemeroidům,
čisticí prostředek, krmivo pro zvířata - to jsou jen některá využití
jírovce maďalu čili koňského kaštanu. Kaštan je mohutný
opadavý strom, který může dorůst výšky až 30m s kmenem
o průměru 2m. Plodem je velká ostnitá tobolka s jedním, až třemi
semeny, kaštany, které tak milují děti. Plody, listy i semena jsou
jedovaté. Hlavní obsahovou skupinou jsou triterpeny (až 10%),
které souhrnně označujeme jako aescin. Aescin, jenž je
zodpovědný za většinu účinku kaštanu, existuje ve třech variantách (a-aescin,
b-aescin a cryptoaescin). Jírovcová droga má výrazný účinek na cévní stěny, které
zpevňuje a zvyšuje jejich pružnost, dále působí protizánětlivě a tlumí otoky
(zejména lymfatických žláz). Užívá se na křečové žíly, hemoroidy, bércové vředy,
trombózy nebo při nedostatečném prokrvení končetin. K léčebným účelům se
používají zejména plody. Rozdrcené čerstvé plody nebo nálev pomáhají
v obkladech na křečové žíly. Koupel nohou z plodů nebo mazání tinkturou
posiluje cévy a chrání před jejich záněty.
Recept na kaštanovou tinkturu: 150g čerstvých, jemně nastrouhaných kaštanů
vsypeme do uzavíratelné láhve a zalijeme 0,5l lihu (nejlépe 50%, lze použít
i slivovici). Za občasného protřepání necháme 3 týdny luhovat, poté přefiltrujeme
a opět důkladně uzavřeme. Tato tinktura je vhodná zejména jako lokální mazání
na klouby postižené revma a dnou.
Andrea Vaňková
SKAUTI V NAŠÍ OBCI
Za nepřátelskou linií…
Skautský tábor 2015
Začátkem každého dobrého dne je snídaně, ale na tu první budou
táborníci ještě dlouho vzpomínat. Vše vypadalo úplně normálně, dokonce byl
i chleba s marmeládou, ale když přijelo auto s jídlem a postupně jej vykládali,
bylo rádio přerušeno škvrčením a ozval se hlas. „Nejste tady sami, již dlouho jste
sledováni a víme, co jste zač. Pokud chcete vědět, kdo jsme my, hledejte ve
vašem táboře, místo s útržky zprávy.“ A příběh mohl začít.
Podle textu ve zprávě se táborníci vydali na hranici přilehlého lesa, kde
narazili na vojáka, ten je zavedl do hlavního štábu společnosti. Zjistili zde, že se
jedná o špionážní společnost, která dohlíží na území bunkrů nedaleko tábora.
Společnost má však problém. Již delší dobu ztrácí kontrolu nad částmi hlídaného
území. Vedení společnosti tak nedostává potřebné informace o dění uvnitř zóny.

Táborníci se po zdravotní a vojenské prohlídce stávají její součástí. Následujících
několik dní podstupují potřebný výcvik, za který je ten nejlepší z nich speciálně
odměněn. Instrukce ke splnění výcviku či misí dostávali rádiem, které jim předala
společnost.
Šestý den se však podmínky změnily. Během dobývání nepřátelského
území narazili na fragment šifrované zprávy o bombě nepřítele. Velitelství
společnosti muselo reagovat a soustředilo pozornost svou i táborníků na tyto nově
zjištěné informace. Táborníci byli podrobeni pyrotechnickému výcviku a začalo
hledání bomby. Děti se musely opakovaně vypravit na černý trh či přelstít
a zajmout nepřítele, neboť byl dobře vycvičen a nechtěl o svých plánech nic
prozradit.
Devátý den se táborníkům podařilo nalézt stopu, mapu nepřítele se
zaznačenou lokací bomby. Místo našli a bombu vykopali, ale po prověření
specialistou- pyrotechnikem bylo shledáno, že jde o podvod. Byli podvedeni
a kladli si otázky kam dál, co se bude dít? Konec tábora se blížil a oni neměli nic.
Následujícího dne se z rádia ozvalo: „ Velitelství bylo napadeno, všichni se
museli stáhnout do ústraní, nastala panika a nikdo neví kam dál, jste v tom sami.
… A ještě jedna špatná zpráva, poslední věc, kterou se nám podařilo zjistit, je že
poslední informace, které jsme získali, byly pošpiněny krysou. Krysou, která se
nachází ve Vašem okolí, buďte na pozoru, informátor jede na vlastní pěst a během
následujících hodin Vám bude hlásit popis krysy ve vašem okolí.”
Bylo to dopoledne plné otázek a klamů, táborníci čekali na informace
a mezitím uvažovali, kdo to vlastně mohl být. Zrádce byl nalezen a po zásluze
potrestán. Díky němu se dostali k profesoru Nezmarovi, strůjci pravé bomby. Za
jeho zajetí a podplacení jim bylo přislíbeno umístění skutečné bomby. Táborníci
se vydávali za pyrotechnickým specialistou, s jeho pomocí bombu našli. Při
zneškodňování byl přestřižen špatný drát a hrozil výbuch. Druhý pyrotechnik
s náloží odběhl do blízkého bunkru, kde jí zahodil. S výkřikem kryjte se, vyběhl
ven a zalehl vedle táborníků. A nic, bylo ticho, pořád ticho, najednou se ozvalo
pět výbuchů, naštěstí tlumených bunkrem. Vše dobře dopadlo a nepřítel zmizel se
svým neúspěšným plánem do ústraní…
Během celého tábora se děti poznávaly jak mezi sebou, tak sami sebe.
Plnily úkoly, které prověřily nejen jejich tělo, ale také mysl, trpělivost, důvěru
i snahu být zase o něco lepším skautem. Několika starším skautům se podařilo
splnit náročné skautské výzvy. Při slibovém ohni jsme mezi sebe přijali nové
členy, kteří získali svůj slibový odznak. Věříme, že na letošním táboře byly děti
spokojené a příští rok se opět společně sejdeme na dalším krásném místě s ještě
napínavějším příběhem…
Lukáš Darda a Vít Lebeda

Dokumentační foto účastníků z roku 2015

Slavnostní večer na táboře
PODZIMNÍ PRANOSTIKY
Divoké husy na odletu - konec i babímu létu.
Teplé září - dobře se ovoci i vínu daří.
V říjnu mráz a větry - leden, únor teplý.
Ozve-li se v září hrom, bude v zimě zavát každý strom.
Podzim bohatý na mlhu věští v zimě mnoho sněhu.
(http://www.pranostika.cz/rijen.html)

PODZIMNÍ INSIPRACE
Pár podzimních barevných listů, zavařeninové sklenice, nafukovací balónek, či
přírodní provázek a je na světě hřejivá dekorace pro chladné podzimní večery,
nebo příjemný a stylový doplněk bytu.
(https://www.pinterest.com)

POZVÁNÍ NA KULTURNÍ ODPOLEDNE
Obec Dolní Životice ve spolupráci s Uměleckou agenturou O. K. ART WAY
z Hradce nad Moravicí – Bohučovic pořádá v neděli 4. října 2015 v místní
tělocvičně hudebně zábavný pořad „DEVATERO ŘEMESEL - DESÁTÁ
LÁSKA“. Začátek představení je ve 14 hodin. Vstupné je dobrovolné.
Těšíme se na Vaši hojnou návštěvu a přejeme příjemný kulturní zážitek.
PRO VŠECHNY MILOVNÍKY NAŠÍ PŘÍRODY
přikládáme odkaz na stránky elektronického časopisu Natura Opava www.naturaopava.org/opavsko/xmap/ V tomto červencovém vydání Zpravodaje Natura
Opava je také zmínka o Dolních Životicích.
OZNÁMENÍ REDAKCE!
Vážení občané,
Omlouváme se za zmenšené vydání minulého čísla zpravodaje (červenec
2015). Nebyl to záměr redakce, pouze chyba v tisku. Doufáme, že se nic
podobného v dalších obdobích již nebude opakovat a že budou všichni čtenáři
spokojení.
Také bychom chtěli poděkovat všem, kteří mají zájem o informovanost
našich občanů a aktivně přispívají svými články do našeho zpravodaje.
Příspěvky do dalšího čísla, které vyjde na konci listopadu, můžete
zasílat na e-mailovou adresu dz.zpravodaj@seznam.cz, nebo vhazovat do
schránky, která je umístěna ve vestibulu našeho místního obchodu do 16.11.!
Mgr. Zuzana Remešová ml., vedoucí redakce
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