SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou poslední vydání obecního zpravodaje v tomto
roce. Dovolte mi, abych využil této příležitosti ke krátkému ohlédnutí do dnů
minulých a vyslovení přání do dnů příštích. Snad se shodneme, že uplynulé dny
byly nejen ve světě, ale i v naší obci hektické, plné nečekaných událostí a spěchu.
Prožili jsme dny štěstí a někteří i dny zármutku. Zároveň jsme však v naprosté
většině všichni usilovně pracovali na zvelebení našich domovů a celé naší obce.
Mnohé se nám podařilo a zároveň víme, kde ještě máme rezervy k napravení
v roce příštím. Nálada ve společnosti a mnohými lidmi podněcovaný strach
z cizinců nám občas svazuje ruce v obavách ze dnů příštích. Přesto vše se
domnívám, že máme v sobě dostatek lásky a odvahy, abychom se postavili čelem
ke všem výzvám, které nás v dalších měsících mohou potkat a ve zkouškách se ctí
obstát.
Na sklonku tohoto uspěchaného roku mi dovolte, abych poděkoval za
vykonanou práci pro obec a ostatní spoluobčany všem zastupitelům, členům
spolků v obci a každému, kdo je ve svém volném čase ochoten udělat cokoli pro
nás ostatní. Zejména bych chtěl poděkovat těm z Vás, kteří se věnujete našim
dětem. Ve školách nad své běžné pracovní povinnosti, ve spolcích, oddílech při
nácviku sportovních či odborných dovedností, či jen tak svými nápady pro
pobavení dětí, kdy odměnou je Vám jen dětský úsměv.
Děkuji všem, kteří úspěšně reprezentovali naši krásnou obec v okrese,
kraji i v celé naší vlasti, či jinak šířili její dobré jméno. Děkuji všem, kteří svým
názorem, radou a vlastní účasti na řešení úkolů pomáhají členům zastupitelstva
obce, rady obce, komisí, výboru i mně osobně.
Přeji Vám všem klidné adventní období, příjemné prožití vánočních
svátků v rodinném kruhu v klidné atmosféře vzájemné pospolitosti a úctě
k bližním. Do nového roku Vám všem přeji pevné zdraví, štěstí, radost ze života
svého i Vašich blízkých, rodinnou i pracovní pohodu a přijímání moudrých
rozhodnutí ve prospěch nás všech. Přeji Vám rok naplněný láskou, optimismem
a pomocí Boží.
Jaroslav Vaněk, starosta
INFORMACE OBCE
Pozvání na adventní neděle
Vážení spoluobčané, po mnoho let je našim dobrým zvykem se každou
adventní neděli setkávat se svými bližními a sousedy u našeho obecního
adventního věnce. Ani letošní rok nebude výjimkou.
První adventní neděle bude tradičně patřit dětem našich škol. Setkání se
uskuteční v neděli 29. 11. 2015 již od 16,00 hodin v amfiteátru za školou,

v případě velmi nepříznivého počasí se setkání bude konat v tělocvičně. Obecní
adventní věnec požehná a první svíci zapálí pan farář Mgr. Jan Kučera. Tato
adventní neděle je zároveň pozváním pro širokou veřejnost do základní školy
v naší obci na tradiční Den otevřených dveří s posezením u dobrého čaje či kávy,
ochutnávky cukroví a možnosti nakoupení dětmi zhotovených vánočních ozdob.
Druhá adventní neděle bude tradičním setkáním Mikuláše s dětmi
v areálu u zámku se začátkem v 16,30 hodin. Všechny hodné děti obdrží
od Mikuláše malou nadílku a rodiče se mohou občerstvit ve stánku.
Třetí adventní neděli se uskuteční obecní jarmark v naší tělocvičně.
Při posezení můžete sledovat zapálení adventní svíce, představení místních
ochotníků a navštívit stánky obecních trhovců. Na setkání bude také vyhodnocena
soutěž „O nejlepší domácí pálenku“ s oceněním vyhodnocených. Setkání začne
v 15 hodin a o tradiční pohoštění se letos znovu postarají rodiče dětí z naší
základní školy. Přijďte posedět s přáteli, ochutnat nejlepší domácí pálenku pokud komise něco ponechá, pobavit se s ochotníky, zasoutěžit si s dětmi
a u punče, svařeného vína, kávy či čaje probrat naši obec.
Čtvrtá adventní neděle bude opět slavnostní. Naše setkání bude v místním
kostele na tradičním vánočním koncertu. Na společném vystoupení pod názvem
„Obec sobě“ vystoupí zpěváci a hudebníci z naší obce všech věkových skupin.
Koncert začíná tradičně v 16,00 hodin a vstupné bude dobrovolné. Na všechna
setkání s Vámi se těší Obec, školy a spolky z Dolních Životic.
Oznámení občanům
Obecní úřad v Dolních Životicích oznamuje občanům, že ve dne 23. 12.
2015 až 3. 1. 2016 bude obecní úřad uzavřen. Žádáme laskavě občany, aby platby
stočného, vodného a případné další platby v hotovosti uhradili v pokladně
obecního úřadu do 21. 12. 2015 do 17,00 hodin z důvodu provádění uzávěrek
a inventur. Ze stejného důvodu nebude ve dnech uzavření obecního úřadu
prováděno ověření podpisů a listin a výpis z Czech Pointu. Platby převodem
na běžný účet obce mohou občané zasílat do 31. 12. 2015 bez omezení.

Starosta obce, Jaroslav Vaněk
Sběr plastů v naší obci
Vážení přátelé v minulých zpravodajích jsem vysvětloval a vyzýval
k třídění plastů a výrobků z plastu ve dnech separovaného sběru, tj. ve dnech, kdy
se sbírají plastové pytle v obci. Množství plastového odpadu mírně vzrostlo, čímž
děkuji všem, kteří pochopili smysl mé myšlenky. V uplynulých dvou měsících se
na mě obrátili pracovníci obce, kteří provádějí sběr plastů v bočních ulicích obce,
že je veliké množství pytlů nezavázaných, drobné plasty rozsypány před domy
a větrem pak zanášeny do různých koutů v obci. Pracovníci obce tento svoz pytlů
na sběrná místa na Hlavní ulici provádějí především proto, že nám všem šetří
náklady na svoz prováděný firmou Marius Pedersen a.s. Firma nám účtuje

náklady na tzv. 15 minutový cyklus spojený s nakládkou. Nakládka na místech
s hromadným uložením plastů je kratší než nakládka s jízdou po celé obci po
všech ulicích, včetně Podlesí. V porovnání se sběrem popelnic asi o polovinu (cca
2.500 Kč za jeden svoz). Obracím se na Vás s prosbou. Zajistěte vystavené pytle
před domem tak, aby se z něj nevysypal obsah a je-li pytel prasklý, slepte jej
páskou.
Jsem si vědom, že některé druhy plastů a plechovky mohou pytle
rozřezat. Systém, který jsme zavedli, je zatím nejekonomičtější. Děkuji všem,
kteří se při separaci chováte ohleduplně k pracovníkům obce i ke svému okolí.
Věřím, že ani vy nechcete řešit konflikt s nepořádkem, který by třeba vznikl tím,
že vysypaný drobný plast by byl vhozen zpět na Váš pozemek.
Jaroslav Vaněk, starosta
DRUHÁ VLNA VYDÁVÁNÍ KOMPOSTÉRŮ
Vzhledem k tomu, že už zbývá jen omezené množství kompostérů určených
pro občany Dolních Životic a Hertic, vedení obce rozhodlo, že do 15. prosince
2015 budou kompostéry přednostně poskytovány občanům, kteří si ještě
o jejich zapůjčení nepožádali. Proto, kdo zaváhá…!
Ing. Milan Remeš, místostarosta
OBEC DOLNÍ ŽIVOTICE VYHLAŠUJE SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ
„DOMÁCÍ“ PÁLENKU
Podmínky soutěže:
Účastník odevzdá vzorek nápoje o obsahu minimálně 2 dl na Obecní úřad
v Dolních Životicích ve dnech 10. – 11. prosince do 14 hodin paní Leifertové
spolu s popisem vzorku. Nechceme originální recept a výrobní postup, ale popis,
z čeho se nápoj skládá (druh ovoce), kde a kdy byl vypálen. Vzorku bude
přiděleno pořadové číslo, které si zároveň účastník odnese. Očíslovaný vzorek
bude předán k hodnocení komisi. Seznam účastníků zůstane uschován u paní
Leifertové do vyhlášení soutěže. Hodnotící komise ohodnotí přijaté vzorky
a vybere minimálně 5 nejlepších. Tito účastnící obdrží věcnou cenu při veřejném
vyhodnocení v tělocvičně na Obecním adventním jarmarku 13. 12. 2015.
V tělocvičně budou také jednotlivé vzorky vystaveny a po oficiální části
a zapálení adventní svíce účastníky setkání ochutnávány. Hodnoceny nebudou
nápoje zakoupené v prodejně a přelity do vzorku, ale pouze nápoje regionálních
palíren. Pod označením „domácí“ si představujeme vlastní kvas, vlastní ovoce a
vypálení v palírnách v okrese Opava. Pálenky z jiných regionů (Valašsko,
Slovácko apod. nejsou pro tuto soutěž domácí pálenkou!!.

Kritéria hodnocení:
•
•
•
•

Celkový vzhled a úprava odevzdaného vzorku,
Doporučené množství nápoje,
Chuť a vůně výrobku a soulad s popisem obsahu – druh ovoce
Vyloučení ze soutěže jsou členové hodnotící komise a jejich přímí
příbuzní!!

Termín vyhodnocení: v neděli při 3. adventním setkání v tělocvičně 13.
prosince v 15:00 hodin.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V OBCI
Vážení a milí rodiče, přátelé školy,
nastal nám již listopadový čas, který je charakteristicky svým počasím,
avšak bylo i množství podzimních dnů, kdy jsme vnímali hřejivost slunečních
paprsků. Pro nás ve škole je to období prvních komplexních výsledků a všeho
toho, co se za první čtvrtletí tohoto školního roku v našich školách událo. Je to
také doba příprav na poslední měsíc v kalendářním roce.
Nový školní rok jsme začali velmi aktivně. Všichni žáci a děti se skvěle
adaptovali na školní prostředí, žáci se pilně učili a dozvěděli se spoustu
zajímavých a cenných informací, což bylo znatelné i při hodnocení za první
čtvrtletí. Kromě toho, že jsme vzorně naplňovali naše školní vzdělávací
programy, tak jsme také stihli pozvat kamarády z Litultovic, abychom si společně
užili sportovního dne. Žáci 4. a 5. ročníku se zúčastnili závodu „Přespolního běhu
okolo Stříbrného jezera“, proběhly projektové dny jako například „Putování po
Dolních Životicích, Po Životicích běhá zloděj, Halloween, Stromová štafeta“,
plnili jsme disciplíny „Sazka Olympijského víceboje“, kdy jsme již nyní získali
gratulaci a poděkování v podobě hodnotného dárku za dosavadní aktivity
a vykonané disciplíny.
V rámci školní družiny byly zahájeny kroužky, děti pouštěly draky, pekly
jablíčka i brambory v ohni na školní zahradě, s nadací ADRA putovaly do daleké
Afriky a směřovaly přímo do Keni, sbíraly starý papír, kaštany i žaludy a mnoho
svého času věnovaly pod vedením paní vychovatelek k přípravě na první adventní
neděli.
V mateřské škole se všichni radovali z opravené budovy školky a terénních
úprav v místě bývalé terasy. Děti ze školky stihly zahájit gymnastický kroužek,
absolvovat plaveckou výuku, navštívily divadelní pohádky, ale taky školní
družinu.

Sami se můžete o našich aktivitách přesvědčit na webových stránkách
naší školy www.zsdolnizivotice.cz, kde jsou příspěvky z jednotlivých akcí
i doprovodné fotografie.
Tímto však nekončíme. Pomalu a jistě se blížíme ke konci kalendářního
roku 2015. Nastane čas adventu. První adventní neděli 29. 11. 2015 Vás srdečně
zveme na Den otevřených dveří do naší základní školy. Po slavnostním zapálení
první adventní svíce na obecním věnci a vystoupení žáků a dětí ze škol z Dolních
Životic Vás srdečně zveme na malou vánoční výstavku v prostorách školního
ateliéru, kde si můžete koupit něco z dětských prací k Vánocům anebo posedět
ve školní jídelně či družině u malého adventního občerstvení. Budete mít také
příležitost si školu prohlédnout a třeba zavzpomínáte na svá školní léta.
Veškeré tyto aktivity obou našich škol by nebyly, kdyby zde nepanovala
příjemná atmosféra a nálada ze strany žáků, dětí, rodičů a také všech zaměstnanců
obou škol. Dovolte mi, abych touto cestou poděkovala všem zaměstnancům ZŠ
a MŠ Dolních Životic. Děkuji panu faráři, Mgr. Janu Kučerovi, který s láskou
a pokorou vyučuje náboženství v obou našich školách. Všechny paní učitelky
i vychovatelky od samotného začátku školního roku zodpovědně
a poctivě plnily své povinnosti a předváděly své pedagogické umění v plné síle.
Děkuji i správním zaměstnancům, kteří jsou škole oporou a odvádějí kvalitní
práci.
Jménem celé školy děkuji panu starostovi Jaroslavu Vaňkovi
a zastupitelům obce za skvělou spolupráci a podporu našich škol. Děkuji všem
zaměstnancům Obce Dolní Životice, kteří jsou vždy nápomocní svou pracovitostí
a šikovností, když je třeba.

Děkuji všem rodičům, sponzorům a dárcům za veškerou pomoc
a podporu, kterou škole v tomto kalendářním roce věnovali.
Vážení rodiče, přátelé školy, na konci každého roku je přirozené
bilancovat a přát si vše krásné. Okolo nás i ve světě se toho mnoho děje. Přeji
nám všem, ať máme radost ze sebe samotných, radost ze svých blízkých, ale také
radost, kterou dokážeme plnými hrstmi rozdávat. S radostí přichází štěstí. Přeji
všem štěstí, které nás bude naplňovat zdravím, láskou a rozumem. Když bude co
nejvíce radostných a šťastných lidí, přidá se bohatství ducha v každém z nás, bude
se nám dobře žít. Krásný adventní čas a každý další den přeje kolektiv
zaměstnanců ZŠ a MŠ Dolní Životice.
Mgr. Lenka Smetanová, ředitelka ZŠ a MŠ Dolní Životice

Halloween, Pečení perníčků ve ŠD, Putování po Dolních Životicích, Opékání
jablíček a brambor ve ŠD, Drakiáda
ČINNOST NOHEJBALOVÉHO KLUBU SOKOL DOLNÍ ŽIVIVOTICE
14. ročník nohejbalového turnaje životských a hertických občanů vyhrála
po 11 letech firma truhlářství Tuma.
V sobotu 20. 6. 2015 v areálu lesíka v Dolních Životicích uspořádali
místní Sokoli turnaj v nohejbalu životických a hertických občanů, v pořadí už 14.
ročník. Turnaje se letos zúčastnila pouze 4 mužstva. Začátek byl ráno v 9:00 hod.
Uskutečnil se za krásného počasí v příjemné atmosféře s krásnými nohejbalovými
výměnami. Firma TRUHLAŘSTVÍ TUMA po 11 letech vyslala na turnaj své
zástupcem, a ti nakonec celý turnaj vyhráli.
Výsledky: 1. – Truhlářství Tuma - Kamil Tengler, David Čech, Čestmír Volkmer

2. – PVS – Vilém Schindler, Petr Pilčík, Stanislav Konečný
3. – Pasič – Jakub Šachteli, Miroslav Hanák st., Tomáš Kirschner
Vítězové převzali putovní pohár a věcné ceny. Pořadatelé děkují divákům, že se
přišli podívat a podpořili akci i přesto, že současně probíhaly zvěřinové hody
Mysliveckého sdružení Kapalice. Sokolové děkují hasičům za příkladnou
spolupráci při organizování náročného turnaje.
Boj na sítí - J Šachteli
smečuje, P. Zavadil
blokuje.(nohejbal
Životské firmy2015)

Společné foto
účastniků turnaje
životických a
hertických občanů
2015
Nohejbalisté oddílů Sokolů Dolní Životice vyhráli turnaj v Oticích
Nohejbalový oddíl Sokola Dolní Životice nominoval družstvo
na nohejbalový turnaj trojic do Otic. Turnaj se uskutečnil v sobotu 27. 6. 2015.
za účasti 10 družstev z celého okresu. První místo obsadili hráči Sokola Dolní
Životice ve složení M. Essler, T. Majewski, K. Adamec. Vítězové převzali věcné
ceny. Výbor Sokola Dolních Životic děkuje našemu oddílu v nohejbalu
za výbornou reprezentací naší organizace a obce.
Večerní nohejbalový turnaj trojic (malý turnaj)
V pátek večer 24. 7. 2015 se v areálu lesíka v Dolních Životicích
uskutečnil nohejbalový turnaj trojic. Sokoli ve spolupráci s místními hasiči tento

turnaj pořádají jako generálku na takzvaný velký turnaj v nohejbale. Letos se
turnaje zúčastnilo 7 mužstev (Mikolajice, Uhlířov).
Výsledky: 1. – MMP - Miroslav Hanák ml., Petr Dušek, Miroslav Pumr
2 – HASIČI - Tomáš Majewski, Tomáš Němec, Miroslav Lukáš
3. – SOKOL – Jakub Šachteli, Milan Essler, Josef Korbel.
Nohejbal dvojic.
Sokoli Dolních Životic uspořádali v pátek 4. 9. 2015 večerní nohejbalový turnaj
dvojic. Začínalo se v 19:00 hodin v místním lesíku a turnaje se zúčastnilo
6 mužstev. Naší nohejbalisté tento turnaj berou jako závěrečnou akci sezóny.
Dvojice se losují a při turnaji se zažije hodně legrace. Letos se konal 10. ročník.
Za příznivého počasí turnaj končil těsně po půlnoci.
Výsledky: 1. - Josef Korbel, David Čech
2. – Jakub Šachteli, Miroslav Hanák st.
3. - Tomáš Majewski, Tomáš Němec.
Sokoli děkují všem hráčům za výkon, divákům za hojnou účast a manželům
Vlastíkovi a Gábině Pasičovým – hlavním sponzorům všech výše uvedených
turnajů. Vítězové turnaje dvojic 2015 Josef Korbel, David Čech.

!!! Místní organizace sokola pořádá v sobotu 16. 1. 2016 sokolský ples
a v neděli 17. 1. 2016 dětský karneval. Těšíme se na vaši účast. !!!
Jan Šachteli
OCHOTNICKÉ DIVADLO V OBCI
Vážení spoluobčané, příznivci ochotníků,
po delší prázdninové pauze, kdy ochotníci opět nabrali nové inspirace
a chuť rozvíjet zábavu v obci, se zase životičtí nadšenci sešli a připravují
pro Vás další zábavné vystoupení. Tentokrát se spolek místních ochotníků postará
o zábavu, stejně tak jako loni, třetí adventní neděli v místní sokolovně
na Vánočním jarmarku. I přesto, že se adventní doba nese v duchu klidu a pomalé
přípravy na dlouho očekávané Vánoce, není na škodu se také alespoň chvíli
rozveselit a zasmát, a v tomto duchu se nese také naše další vystoupení
ochotnického divadla v Dolních Životicích. Můžete se těšit na zábavný program,
který, doufáme, zvedne náladu všem, kteří podpoří tuto životickou tradici.
Vánočního jarmarku a přijdou se podívat na další malé kulturní zpestření. Těší se
na Vaši účast všichni, kteří tomu věnují svůj čas a doufají ve Vaši spokojenost.
Za místní ochotnické divadlo Ing. Matěj Novák

SKAUTI V OBCI
Muzeum v sokolovně
V sobotu 14. listopadu 2015 uspořádali
skauti oslavu 25 let od obnovení skautingu a
založení skautského střediska v Dolních
Životicích. V sokolovně vyrostla imitace
indiánské osady ze stylizovaných týpíček, mezi
nimiž na různě napnutých šňůrách byly
rozvěšeny vybrané fotografie z celého období
25 let. Jednalo se hlavně o ukázky z letních
táborů nebo z různých skautských akcí.
V prostoru stál totem a spousta rekvizit
ze starších i posledních táborů. Byly k vidění
kroniky, diplomy, táborové bodování, vlajky,
literatura a mnoho jiných předmětů. Děti mohly
navštívit stanoviště pro hry a pro luštění různých hlavolamů nebo podstoupit
zkoušky znalostí. Na zdi byly promítány např. ukázky z táborů nebo akce roverů
(Obrok). V oficiální části programu byl donesen prapor střediska, zazněla
skautská hymna a díky našemu skvělému táborovému trubači Jirkovi byl
zatrouben budíček a nakonec večerka na počest již zesnulých zakladatelů a členů.
Jednalo se o skutečnou oslavu, protože nechyběl ani krásný dort ve tvaru
skautského znaku – lilie a trojlístku. K občerstvení byl punč, koláče a spousta
dalších dobrot. Maminky napekly navíc různé buchty a bábovky, za což jim
děkujeme.
Přípravu celé akce zvládl dokonale tým skautských vedoucích pod vedením Vítka
Lebedy (Lukáš Darda, Ondra Havel, Jirka a Kája Šáškovi, David Olšanský, Iva
Čechová, Sandra a Klárka Losertovy, Lucka Režnarová a další). Se stavbou
pomáhali ostatní, kdo měl ruce a nohy.
Každoroční náš dík patří samozřejmě všem maminkám a tatínkům
a dalším, kteří pomáhají nejen s vařením na táborech, zdravotnicím, ale rovněž
sponzorům, hlavně Obci Dolní Životice.
Statistika ukázala, že registrací střediska za uplynulých 25 let prošlo zhruba 300
dětí, částečně také i z Jakartovic, Litultovic, Uhlířova a Štáblovic. Přejeme si, aby
činnost skautů a skautek nadále plynule pokračovala s dostatkem schopných
a nadšených vedoucích a dětí. Skauting, jeho zážitky a metody sebevýchovy
nepochybně přispívají ke krásně prožitému dětství. Skauting může být dobrou
orientací v hodnotách, smyslu a cíli života a v hledání vlastní správné životní
stezky v období dospívání. O skautingu se říká, že je to hra na celý život.
Václav Flejberk

VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE O SKAUTSKÝ ZÁŽITEK NEBO VZPOMÍNKU
Jelikož ty nejlepší zážitky a vzpomínky ze skautského života nejsou v
kronikách, ale zůstávají v hlavách a srdcích, vyhlašujeme soutěž o napsání
krátkého zážitku ze skautování nebo toho, co mi skauting dal. Pro všechny, kdo
prošli v minulosti (i současnosti) skautem či zažili letní tábory. Příspěvky
odevzdané do 2. adventní neděle, to je 6. prosince – Mikuláš, budou vylosované
i u adventního věnce. Pět vylosovaných z kategorie dospělých a pět z řad dětí se
může těšit na věcnou odměnu. Váš příspěvek bude přidán ke kronikám. Těšíme
se. Příspěvky, prosíme, odevzdávejte u Václava Flejberka nebo Jana Hrušky, nebo
na e-mail: vafle.dz@gmail.com
Václav Flejberk

„Informace pro potencionální žadatele byly převzaty z podkladů
uveřejněných na web stánkách Moravskoslezského kraje a města Opavy.
Přehlednější informace jsou na webu obce Dolní Životice“

BYLINKOVÁ LÉKÁRNA
Pohanka
Pohanka se k nám dostala ve 12. století z jižních svahů Himaláje. Svůj
český název získala díky pohanským nájezdníkům, kteří ji do Evropy rozšířili.
Vezli si ji v pytlíku pod sedlem a jedli v případě velkého hladu syrovou.
Z výživového hlediska je pohanka považována za velmi kvalitní potravinu.
Obsahuje cca 11% bílkovin, které mají vysokou biologickou hodnotu. V pohance
se hojně nachází vláknina, a to oba druhy, rozpustná i nerozpustná. Rozpustná je
obzvlášť důležitá pro zdraví střeva (slouží v něm jako živina pro bakterie střevní
mikroflóry). Pohanka je také důležitým zdrojem zinku, mědi, selenu a manganu.
Z vitamínů obsahuje hlavně B1, B2, B3, E a C. Pohanka je však výjimečná hlavně
obsahem rutinu (vitaminu P). Rutin zvyšuje pružnost cév a posiluje jejich stěny,
tím je chrání proti popraskání. Může tedy pomoci při všech zdravotních
problémech, které s tím souvisí - křečových žílách, popraskaných žilkách
v obličeji, sklonu ke krvácení (z nosu), příliš silné menstruaci.
Výrobky z pohanky na trhu:
• Pohanka neloupaná: základní podoba pohanky, která však není určena
k jídlu. Je určena pouze pro pěstování/nakličování, případně k přípravě
čaje
• Pohanka loupaná kroupy: semeno pohanky zbavené tvrdé slupky. Kroupy
jsou základní výrobek z pohanky určený
ke konzumaci. Kroupy zvolte tehdy, když
chcete mít konzistenci oddělených zrnek
– např. při přípravě přílohy nebo pokud
chcete jídlu dodat strukturu.
• Pohanka loupaná - lámanka: pohankové
kroupy nalámané na menší kousky.
Lámanka se používá, pokud chcete docílit
kašovitější konzistenci nebo pokud se má pohanka víc spojit s ostatními
surovinami. Také je výborná v zeleninových polévkách, které se již
nemusí „posilovat“jíškou,
Recepty:
• Pohankové placičky: 200 g pohankové lámanky ,2–3 lžičky soli
na vaření lámanky, 2 lžičky majoránky, asi 5 stroužků česneku, drceného, 2 vejce,
sůl a čerstvě mletý pepř.
Do lámanky nalijte vodu a slijte – nejprve raději bez cedníku, abyste se
zbavili případný ch pohankový ch slupek. Zalijte 500 ml osolené vody, přiveďte
k varu, po pěti minutách stáhněte z ohně a nechte dojít pod pokličkou. Ochuťte

česnekem a majoránkou, přidejte vejce, promíchejte, opepřete a případně osolte.
(Pokud je směs příliš řídká, zahustěte ji strouhankou nebo moukou.) Tvarujte
placičky a smažte na tuku dozlatova.
• Pohanka se žampiony: 300 g světlé pohanky vypereme v cedníku,
vložíme do hrnce, zalijeme 700 ml vroucí vody, osolíme a vaříme 8 minut.
Odstavíme a necháme v teple pod pokličkou 20 minut dojít. Mezitím rozehřejeme
na pánvi dvě lžíce panenského olivového oleje, necháme na něm zesklovatět
velkou pokrájenou cibuli, přidáme 12 žampionů (asi půl kila) nakrájených na
plátky a 100 g spařených, oloupaných a nahrubo nakrájených mandlí.
Osmahneme společně dozlatova, osolíme, smícháme s pohankou a podáváme.
Na trhu jsou k dostání v hojném množství výrobky mnoha výrobců Někoho
možná odrazuje typická vůně i zvláštní chuť pohanky, která je někdy silnější,
někdy méně silná a závisí na způsobu loupání pohanky. Mám zkušenost, že
nejméně aromatická pohanka je z parního mlýna pana Šmajstrly. Ta nejvíce
chutná dětem a při přidání do pokrmu je méně výrazná.
Andrea Vaňková
ROK 2015 JE MEZINÁRODNÍM ROKEM PŮDY
V souvislosti s letošním extrémně suchým rokem častěji slyšíme a čteme
ve sdělovacích prostředcích mnoho debat a úvah na téma zadržování vody
v krajině. Na přetřes se dostává téma, jehož obsahem je lepší hospodaření
s vodou, zdražování vody v budoucnu, a také zápas o vodu jako o jeden
z nejzákladnějších zdrojů. A tento boj už v některých částech zeměkoule dokonce
nastal.
V těchto debatách odborníků se můžeme dozvědět mnoho zajímavých
informací. Třeba, že 90 % veškeré snadno použitelné vody v České republice je
obsaženo v půdě a jen 10 % je ve všech jezerech, rybnících a vodních tocích.
Věděli jste, že kvalitní půda je účinnou ochranou proti výkyvům v počasí
a povodním a, že péče o půdu má dokonce možnost zmírnit globální oteplování.
Mizí louky, pastviny a mokřady. Půdní eroze je celosvětový problém
a celosvětově se rovněž snižuje schopnost půdy zadržovat vodu. Snižuje se tak
cirkulace vody v rámci malého vodního cyklu v jednotlivých regionech a posilují
se teplotní extrémy včetně bouří, větrných smrští a přívalových dešťů.
Problém zvyšování extrémů v počasí se nyní týká i České republiky.
Český hydrometeorologický ústav eviduje oblasti, které u nás trpí nadprůměrným
suchem a zároveň eviduje oblasti s vysokými srážkami většinou v podobě
přívalových dešťů, které pak způsobují bleskové povodně a materiální škody.
Uvedené suché oblasti se kryjí s oblastmi, které jsou zemědělsky nejvíce
využívané, a které jsou také postiženy největší půdní degradací a vodní erozí.
Ing. Milan Remeš

OPRAŠOVACÍ TANEČNÍ
Už je to tak. I naši obec zachvátila nakažlivá epidemie zvaná tanec. Po zhlédnutí
taneční soutěže Star Dance v televizi deset životických párů, vesměs
manželských, uznalo, že do dokonalosti jejich tanečních figur jim ještě něco málo
chybí a zbývá chvilka času do plesové sezony, aby tento nedostatek radikálně
vylepšily. Tuto možnost poskytla zdařilá akce Obecního úřadu. Pan starosta
pozval taneční mistry Přemysla Hladíka a Veroniku Jordanovou až na půdu
naší sokolovny. 8. 11. proběhla první lekce výuky tance. S dychtivostí, ale
i s určitými obavami jsme se pustili do tanečních kroků vláčné rumby
a noblesního walzu. Po počátečních rozpacích a tvrdé dřině se na tanečním
parketu začaly vznášet téměř soutěžní páry. Ponořili jsme se do krásné hudby
a rázem jsme všichni rychle zapomněli na počáteční strach z chyb, jež jsme
schovávali předtím ve svých útrobách. Výsledkem byla spokojenost se svými
výkony, spousta legrace a skvělá parta lidí, kteří se určitě rádi sejdou i příště.
Mgr. Zuzana Remešová
NAŠI OSLAVENCI!
70 let
80 let
Eva Čechová: 23. 12. 1930
Marie Fialová: 21. 12. 1945
Milan Měch: 27. 11. 1945
Marie Tenglerová: 28. 12. 1930
Ludmila Pavlíková: 18. 11. 1945
75 let
Jiří Skřont: 5. 11. 1940
60 let
Jana Pavlíčková: 26. 11. 12.1940
Eva Kreuzbergerová: 14. 11. 1955

www.omalovanky365.cz

ADVENTNÍ
Zuzana Remešová
Když mrazík štiplavý odvede listopad,
Děti se zvědavě všech kolem začnou ptát.
„Maminko, prosím Tě, řekni nám od srdce,
Kdy bude Štědrý den, kdy budou Vánoce?“
Maminka usedne, složí dlaň do klína,
jak ten čas utíká, marně si vzpomíná…
Pak děti uklidní, pohladí po hlavě,
odpoví zasněně, odpoví váhavě:
Až bude okolo vše čisté so čista,
střevíčky, hračky své srovnáte na místa,
blýskat se bude vše tak, jako v potoce,
pak bude Štědrý den, pak budou Vánoce.
Až pokoj provoní vanilka z cukroví,
že táta mlskuje, nikdo se nedoví.
Vánočku upletu úhledně do copce,
pak bude Štědrý den, pak budou Vánoce.
Až kapřík čipera mrskne se koupelnou,
vymodlí svobodu estrádou příšernou,
zablýskne vesele šupinou v rybníce,
pak bude Štědrý den, pak budou Vánoce.

Až anděl v Betlému zavelí do šiku,
a dítě Marii zavrní v košíku,
pastýři dřevění zapísknou na ovce,
pak bude Štědrý den, pak budou Vánoce.
Až snížek stříbrný ozdobí krajiny,
až vše se uloží do zimní peřiny,
až smrček svátečně rozvoní jehlice,
pak bude Štědrý den, pak budou Vánoce.
Až všude okolo spory se schovají,
lidé si ke smíru ruce si podají,
na všechny potřebné vzpomenou po roce,
pak bude Štědrý den, pak budou Vánoce.
Až v dálce uslyšíš zlatavé rolničky,
až bude všude klid, ustanou honičky,
až svíčku poslední zapálíš u věnce,
pak bude Štědrý den, pak budou Vánoce.
Maminka domluví: Ty dětské pohledy!
Co všechno zařídit, než začnou koledy!
Rozdává úkoly všem kolem divoce:
„Do práce lenoši, vždyť budou Vánoce!“

OZNÁMENÍ REDAKCE!
Vážení občané,
do rukou se Vám dostalo poslední letošní číslo Zpravodaje. Dovolte,
abych poděkovala všem, kteří jsou našimi příznivci. Těm, kteří přispívají
zprávičkami o spolkovém dění v naší vesnici, i těm, kteří prostě chtějí jen
upozornit, poučit či podělit se o své nápady. Děkuji ale i těm, kteří nám svými
připomínkami pomáhají zlepšit kvalitu našeho občasníku.
Za redakční radu Mgr. Z. Remešová ml.
Příspěvky do dalšího čísla, které vyjde na konci ledna, můžete zasílat na
e-mailovou adresu dz.zpravodaj@seznam.cz, nebo vhazovat do schránky,
která je umístěna ve vestibulu našeho místního obchodu do 11. 1. 2016!
Děkujeme

Obec Dolní Životice, ZŠ a MŠ Dolní Životice
Vás srdečně zvou na

1. SETKÁNÍ
U ADVENTNÍHO VĚNCE
29. 11. 2015 v 16.00 hodin
v amfiteátru za školou

Program:
•
Společné vystoupení dětí ze základní a mateřské školy
•
Společné rozsvícení 1. adventní svíce
•
Prohlídka výstavky v prostorách školy a možnost zakoupení
vánočních prací dětí
•
Posezení u občerstvení ve školní jídelně či družině

Těšíme se na Vaši návštěvu!

