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SLOVO STAROSTY OBCE
Vážení spoluobčané,
tak jsme se po studeném květnu dočkali i tropického červnového počasí a léto
dohání, co jaro nechtělo pustit. Dočkali
jsme se i uvolnění omezujících opatření, byť stále musíme být ostražití.
Ale to lidé po stovky let nazpět vždy bývali. To jen některým z nás se začalo zdát,
že jsme asi nesmrtelní. Také příroda nám
připomněla, že se musíme mít na pozoru.
Jarní vylití Hvozdnice nám zásadní škody nezpůsobilo, červnové kroupy ale již
na našich zahradách následky zanechaly. Přesto si mnozí z nás jistě vzpomněli
na lidi na Hodonínsku, které tornádo připravilo o všechno. Děkuji všem, kterým
osud přátel, které tak rádi navštěvujeme
ve sklípcích, nezůstal lhostejný a stejně
jako naše obec poskytli jakýkoli dar k pomoci.
Určitě jste zaznamenali stavební ruch
v naší obci. Ve školce se už rýsují úpravy
schodiště a vstupu k hlavnímu vchodu.
Firma Ing. ILLÍK – RAIL spol. s r.o. bude
pokračovat i na úpravě vstupu a přístupového chodníku s oplocením. Výplně
oplocení a vrata dodá firma Hana Musilová působící v naší obci. Prvního července byla zahájena rekonstrukce „Skautovny“. Zakázku úspěšně vysoutěžila firma
ReSpol s.r.o. Hlavnice a věřím, že se dílo
podaří v termínu zrealizovat. Dokončili
jsme úpravu terénu po demolici administrativní budovy zemědělského družstva
a čekáme, až se zasetá travička zazelená.
Děkuji těm z Vás, kteří jste vyplnili dotazník z minulého zpravodaje týkající se
života ve stáří a odevzdali jej v papírové
či elektronické formě. Nebylo Vás mnoho – jen přes padesát. Úplné vyhodnocení pracovníci MAS zatím nepředložili,
dostanou jej nejdříve zastupitelé. Zastu-

pitelstvo schválilo v červnu úmysl zřídit
dětské a workoutové hřiště. Dotazník pro
maminky, jaké hřiště si pro děti představují a kde by mělo být, byl rozdán všem
dětem ve škole a školce. Zatím reagovala
jedna maminka.
V červnu také probíhala namátková kontrola popelnic v naší obci při sběru dne
17. 6. 2021. Týden před tím na sběrném
dvoře v Litultovicích probíhalo místní
anonymní šetření podrobnou kontrolou
namátkově vybraných popelnic s rozborem odpadu na jednotlivé složky, ať
popelnice obsahovaly cokoli. Vše probíhalo v rámci dokončení „Studie optimalizace nakládání s komunálními odpady
na území městyse Litultovice, obcí Dolní
Životice a Hlavnice“. Studii jsme si společně objednali a finančně na ni přispěl Moravskoslezský kraj. Šetření v Litultovicích
ukázalo, že z počtu namátkou vysypaných popelnic byla z celkového množství
většina směsného komunálního odpadu, ale stavební suť činila váhově 30%
ze zkoumaného množství. V nádobách
bylo značné množství plastů a kovových
plechovek od nápojů. Také bioodpad
v jakékoli formě činil značné váhové procento. Vzhledem k „třistaletům společných válek“ na mezích mezi Litultovicemi
a Dolními Životice, jak řekl místní patriot, si nemyslím, že by podrobný rozbor
v naší obci dopadl pro nás výrazně lépe.
Zvláště, když bychom vzali několik nádob vystavených před jedním domem.
Takže máme co napravovat. Studii mají
v současné době k letnímu samostudiu
zastupitelé a bude umístěna i na webu
obce. Studie by nám měla ukázat, jakou
formu sběru a úhrady za odpad zvolíme
od příštího roku. Nečeká nás nic levného
a příjemného. Potěšit Vás snad mohu sku1

tečností, že vzhledem k naší dlouholeté
„poctivosti“ při legálním odevzdávání
a placení likvidace všech odpadů včetně
BIO od občanů i z ploch obce, je naše procento vytříděností, jako ukazatel pro postih ze zákona, na stupni, kdy nám přímý
postih zatím nehrozí.
Vážení spoluobčané, odpady asi nejsou
tématem na léto. Ale myslím si, že každý
z nás i o dovolené a na výletě si může uvědomit co dělá automaticky, když si myslí,

že se chová slušně. Vše vyhodí do koše.
Ale otázka nezní jen „Kam s ním?“ Ale
také „Co potom s ním a za kolik“.

Rozbor náhodně vybrané a vysypané
popelnice v Litultovicích

Obsah třetí nádoby u jednoho rodinného
domu v Dolních Životicích

Vážení přátelé, přeji Vám krásné léto, příjemnou dovolenou a neskutečně mnoho
dní bez omezení z jakéhokoli důvodu a ať
i přírodní živly si po zbytek roku vezmou
volno.
Jaroslav Vaněk
starosta obce

DĚNÍ V OBCI
DRUHÁ DOTACE PRO SKAUTSKOU KLUBOVNU
PŘES 2 000 000 KČ SCHVÁLENÁ!
Zřejmě již víte z předchozích článků
ve Zpravodaji, že se jako skautské středisko snažíme o rekonstrukci obecní budovy, která slouží jako klubovna skautům
nejen z naší obce. Přinášíme aktuality,
pokroky, kterých se nám v rámci tohoto
projektu podařilo dosáhnout.
Jako skauti jsme s pomocí manažerky Mikroregionu Hvozdnice paní Soni Sýkorové získali dotace ve výši 1 893 680 Kč z Integrovaného regionálního operačního
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programu (IROP) a nyní také 2 087 651 Kč
z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) pro opravu objektu současné
skautské klubovny. Dále jsme sepsáním
podnikatelského záměru přispěli k možnosti čerpání kotlíkových půjček v Cíli 2
tak, aby obec tyto peníze nemusela vracet (obec může tyto peníze využít pro dofinancování energeticky úsporného projektů z dotace nebo peníze vrátí). Jedná
se o 1 700 000 Kč. Celkem jsme tedy zajis-

tili pro obec dotace ve výši 5 681 331 Kč.
Cena projektu dle oceněného rozpočtu
a vysoutěžená cena v rámci výběrového
řízení je velmi podobná. Celková výše dotace pak vychází okolo 90%, což je dotace
na takto komplexní projekt naprosto unikátní v celé republice. Na všechny dotace
máme vydán právní akt, je na ně právní
nárok. U kotlíkových půjček závisí na lidech, jestli dotace vyčerpají v rozsahu,
ke kterému se přihlásili. Je škoda, že obec
příležitost kotlíkových půjček občanům
lépe nepředstavila, mohla touto formou
získat mnohem více peněz, které mohla
využít pro rekonstrukci obecních objektů.
Máme perfektně našlápnuto! Věřím, že
obec jako zadavatel výběrového řízení
zvládne vyúčtovat všechny položky tak,
aby byly všechny pracně získané dotační prostředky využity. Na radě obce jsem
na toto riziko důrazně upozorňoval. Velmi by mě mrzelo, kdyby nastala situace,
že dojde ke špatnému vystavení faktur,
obec například 1 000 000 Kč z dotaci nevyčerpá a zaplatí částku z rozpočtu obce.
Původně jsme měli v plánu získat peníze
pouze na opravu střechy, která je v havarijním stavu. Obec rozhodla, že pokud se
bude objekt opravovat tak kompletně.
Proto jsme začali shánět také další dotace
a pojali rekonstrukci komplexně.
Snažili jsme se, aby projekt realizovaly
malé firmy z blízkého okolí. Byly by velmi
motivované k tomu, aby bylo vše hotovo
řádně, včas, bez víceprací. Byla by to pro
ně reklama a prestiž. Byly schopné začít
pracovat ihned po podpisu smlouvy – například už v dubnu. Rada obce rozhodla,
že osloví větší firmy a raději si připlatí,
protože bude větší pravděpodobnost,
že vše dobře dopadne. Snad se vše podaří zrealizovat podle plánu a v létě 2022
bude rekonstrukce zdárně dokončena.
Skauting pro život
Vít Lebeda

Poděkování
SPOLEČNOSTI ADIV
ZA SPONZORSKÝ DAR

Rádi bychom poděkovali společnosti ADIV za sponzorský dar v podobě
120 kusů antigenních plivacích testů.
Skauting pro život
Vít Lebeda

Pozvánka
NA LETNÍ KINO

a poděkování
ZA ŽELEZNÝ ŠROT
Jménem Skautského střediska Salvator Dolní Životice bychom rádi poděkovali všem spoluobčanům za podporu při dubnovém sběru železného
šrotu. Doufáme, že byla tato akce
přínosná nejen pro
skautskou činnost,
ale také pro čistotu naší obce.
Jako poděkování a službu obci
jsme se letos rozhodli přichystat
několik večerů
s letním kinem.
Bližší informace
naleznete
již brzy na vývěskách
v obci, na sociálních sítích našeho
střediska a v obecním rozhlase.
Karolína Šášková
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Ukliďme svět

Ukliďme Česko!

5. ROČNÍK ÚKLIDU
V DOLNÍCH ŽIVOTICÍCH
V sobotu 30. května se konal pod záštitou skautů další z úklidů v okolí Dolních
Životic. Z důvodu pandemie jsme posunuli úklid až na konec května. Příkopy se
už kvůli vysoké trávě nedaly procházet,
tak jsme úklid uskutečnili netradičně
v našem lese. Rozdělili jsme se do 6-ti
skupin a uklidili oba břehy řeky Hvozdnice od Dolních Životic až po Pilný Mlýn.
Nasbírali jsme 750 kg odpadu, především
plastů, skla, ale i pneumatik nebo nábytku. Také jsme pomohli uklidit celou mýtinu v lese, abychom dali prostor k růstu
mladým stromkům. Do akce se zapojilo
na 45 dobrovolníků, z nichž větší část
byla dětí.
Se svozem a likvidací odpadů nám pomohla firma Lesy ČR a.s., čímž ji tímto děkujeme.
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Dále chci poděkovat všem dětem a dobrovolníkům, kteří obětovali svůj čas a pomohli vyčistit kus přírody v našem okolí.
Aleš Košárek

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA INFORMUJÍ
Vážení rodiče, zákonní zástupci,
přátelé školy,
školní rok 2020/2021 je uzavřen. Školní rok zcela nezapomenutelný. Školní rok nečekaných událostí a zvratů.
Školní rok, ve kterém jsme se museli
všichni učit mnoho nového, poznávali
jsme sami sebe, své známé, rodiče, kolegy v různých nečekaných i nelehkých
situacích a odkrývali své „druhé JÁ“.
Někteří nás potěšili, jiní zarmoutili či nečekaně překvapili. Školní rok, který mnoho odkryl, mnoho napověděl, mnoho
učinil.
Školní rok, který nám sotva začal a po šesti týdnech přišla překážka, kdy jsme museli z důvodu nařízení Vlády ČR od 14. října opět uzavřít školu. Žáci se na školu
sotva adaptovali, začali si opět zvykat
na školní režim, zahájili jsme plaveckou
výuku a 13. října jsme museli dětem sdělit, že je čeká distanční výuka. Reakce našich žáků nás velmi překvapila a zahřála
u srdíčka. Zpráva o uzavření školy je vůbec nepotěšila a veškerý čas, který mohli
strávit ještě ve škole, si patřičně užívali.
Chovali se velmi zodpovědně, měli chuť
pomáhat a ve školní družině si užívali veškerých nabízených her i aktivit. Domů se
jim vůbec nechtělo a těšili se, až budou
moci být zase ve škole.
Distanční výuka se nám podařila velmi
rychle zahájit, a to díky všem vyučujícím,
rodičům, zákonným zástupcům i žákům,
kteří udělali maximum pro to, abychom
vše společně zvládli. Žáci se se svými učitelkami každý den učili přes komunikační
platformu SKYPE. Největší obdiv patřil
našim prvňáčkům a jejich paní učitelce
Ž. Indrákové, pro které byla tato výuka
nejvíce náročná a především nová. Sotva
si zvykali na školu, naučili se první písmenka, muselise společně s rodiči či prarodiči zvyknout na vzdálenou výuku, kte-

rou nakonec zvládli skvěle. Při distančním
vzdělávání jsme využili zakoupené iPady
z projektu EU, tzv. ŠABLONY. Převážná
většina plánovaných aktivit školy byla
zrušena. Během distančního vzdělávání
v naší škole neprobíhal výdej stravy, protože jsme nebyli schopni zajistit veškerá
nastavená hygienická opatření, která
byla podmínkou. S potěšením jsme přijali
zprávu o získání dotace na dopravu pro
plaveckou výuku, ale s politováním jsme
velkou část dotace museli z důvodu COVID 19 vracet. Před uzavřením školy stihla
ještě zasednout Školská rada ZŠ a MŠ Dolní Životice, která schválila kromě Výroční
zprávy za školní rok 2019/2020 i DODATEK Č. 1 ŠKOLNÍHO ŘÁDU školy, který se
převážně věnuje distančnímu vzdělávání
a povinnosti se ho účastnit.
V tomto školním roce jsme nemohli z důvodu pandemie dodržovat ani naše krásné tradice. Přestože škola opět po roce
dostala sváteční šat díky paní vychovatelce J. Šustrové, tradiční 1. adventní neděle,
Den otevřených dveří a žádné jiné aktivity nebyly umožněny. Čtvrtou adventní
neděli bychom ani nestihli uskutečnit,
protože na příkaz hygieny jsme museli
uzavřít mateřskou školu z důvodu pozitivního dítěte a celá školka musela do karantény. To jsou okolností, které nedokážeme změnit, ale musíme je přijmout
a respektovat. Protože řetízek se rozrostl
a pozitivních na koronavirus bylo mnohem více, mateřská škola začátkem ledna
byla otevřena jen v omezeném provozu.
Přestože se nemoc některým protáhla, všichni vše zvládli a byli jsme rádi, že
školka mohla opět fungovat v běžném
provozu za dodržování veškerých nastavených protiepidemických pravidel. Nakonec všechny adventní neděle vzal pod
svá křídla pan starosta J. Vaněk. Všechny
nás tím potěšil, svátečně naladil a radost
udělal.
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V novém kalendářním roce se avšak situace ve světě ani u nás příliš nezměnila.
Do naší základní školy mohli nastoupit
jen žáci 1. a 2. ročníku, 3. – 5. ročník musel
pokračovat v distanční výuce. Byli jsme
rádi, že alespoň žáci 1. a 2. ročníku mohli být přítomni ve škole. Kromě výuky si
užívali všechny nabízené aktivity školní
družiny. Žáci těchto tříd si také převzali
své pololetní vysvědčení od svých třídních učitelek. Pro naše prvňáčky to byl
neskutečný zážitek. Žákům distanční
výuky toto umožněno nebylo. Ofocené
kopie byly zaslány rodičům a zákonným
zástupcům na jejich e-maily.
Prostřednictvím každodenní distanční
výuky se všichni vyučující maximálně
snažili učební látku svým žákům co nejvíce přiblížit a vysvětlit. Ne vždy to bylo zcela jednoduché. Technika občas neposlouchala a síť byla přetížená. Žáci pravidelně
odevzdávali své sešity a vypracované
úkoly do určených boxů ke kontrole. Ze
slohových prací našich žáků bylo patrné,
že celková situace, která nás obklopovala,
na ně velmi dopadala. Třeba o Vánocích
někteří napsali, že byly takové zvláštní, že
se nemohli setkat s rodinami, s babičkami, většina žáků napsala politování nad
tím, že nemohou chodit do školy, za kamarády, všichni měli jedno velké přání,
ať už ta nemoc zmizí. Při čtení těchto
slov běhal mráz po zádech. Touto cestou
děkuji členům školské rady za jejich pochvalná slova na adresu pedagogů, kteří
ocenili distanční výuku v naší škole. Jejich
slov si ceníme o to více, protože jsou to
právě rodiče dětí, které vyučujeme.
Poměr dnů, kdy naši žáci byli ve škole,
byl mnohem menší než počet dnů při
distanční výuce. Byli jsme nesmírně rádi,
že i přes veškerá možná opatření a nařízení, jsme mohli všechny žáky naší školy a předškoláky 12. dubna opět přivítat
ve škole. Jen ty nejmenší děti z mateřské
školy musely nadále pokračovat v distanční výuce. Přes drobné úpravy, které
jsme museli udělat ohledně dodržování
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Závěr školního roku
homogenity skupin, se v naší škole opět
rozsvítilo slunce ve všech třídách, kde byl
slyšet nejenom výklad učiva, ale také dětský smích a radost. V rámci výuky jsme
podpořili Slezské divadlo v Opavě, které
školám nabídlo divadelní představení
Broučci v on-line podobě zdarma a my
za to velmi děkujeme. Klub rodičů při ZŠ
připravil pro naše žáky krásný Den dětí,
za který velice děkujeme. Škola začala
znovu žít a všichni vše skvěle zvládali.
Od povinného testování, které mimochodem děti přijaly jako badatelskou
činnost, až po dodržování homogenity
a všech nastavených pravidel.
V květnu se na nás již usmívalo sluníčko.
Byla zrušena homogenita tříd, do školky
se mohly vrátit všechny děti, uskutečnily
se výlety a mohly se obnovit některé aktivity. Všichni si to náležitě užívali a z mnohého se radovali.
Touto cestou děkuji všem zaměstnancům
obou škol za veškerou odvedenou práci.
Děkuji zřizovateli za podporu a veškerou
pomoc. Děkuji všem, kteří naši práci dokázali ocenit a nás podpořit.
Přeji nám všem především plné školy
dětí, které září úsměvem, radosti a těší se

do školy, mezi školou a rodinou ať panuje
vzájemnou spolupráce, ať není vítězů ani
poražených ale nalezení společné cesty,
která vede k řešení a společnému cíli. Přeji všem pevné zdraví a radost ze života.
Lenka Smetanová
ředitelka školy

Keramický kroužek

1. ročník
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Výlet 5. ročníku

Pasování předškoláků
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! OZNÁMENÍ REDAKCE !
Své příspěvky nám můžete zasílat na e-mailovou adresu:

dz.zpravodaj@seznam.cz
Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje bude ???
Za redakci Kateřina Výmolová

Dolnoživotický zpravodaj vydává Obec Dolní Životice
Štáblovská 35, 747 56 Dolní Životice
IČ: 00635570 na základě potvrzení ministerstva kultury
pod evidenčním číslem: MK ČR E 22954
Tel.: 553 786 022, e-mail: obec@dolnizivotice.cz
Distribuce - bezplatná roznáška
Možnost placené inzerce
Náklad - 350 výtisků
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