Vážení občané, dámy a pánové,
na dnešním jednání zastupitelstva obce Vás chci seznámit s výsledky práce Obecního úřadu a
Zastupitelstva obce od posledního zasedání.

Co se v době od posledního zasedání provedlo
Rozmístění sběrných košů na psí exkrementy
O tom, že má naše obec stále problémy s nekázní některých majitelů psů, kteří po svých
čtyřnohých miláčcích neuklízí jejich exkrementy a zanechávají je na veřejném prostranství,
informujeme takřka v každém zpravodaji. Situace se však vůbec nemění. Nejhorší je pak po
zimních měsících, kdy ztaje sníh a odhalí vše, co se za zimu na chodnících a komunikacích
nastřádalo. S tím souvisí rovněž množství oprávněných stížností na tento
bezútěšný stav. Obec má potřebné legislativní nástroje a má také
přestupkovou komisi, která může viníky účinně potrestat. Problém je však
v tom, že na malé obci se všichni znají a nikdo nechce svědčit před
přestupkovou komisí proti svému sousedovi či známému, a tak situace zůstává
stále stejná. Dennodenní úklid exkrementů ze všech chodníků a cest v obci by
byl finančně náročný. Pro jeho úhradu by bylo nezbytné zvýšit stávající
poplatek za psa možná až na tisíc korun. K tomuto zoufalému kroku však
zatím obec nechce přikročit, neboť by tím znevýhodnila ty občany, kteří své psy buď vůbec
nevenčí mimo svou zahradu nebo ty, kteří exkrementy po svých psech řádně sbírají. Jsem pevně
přesvědčen, že těch poctivých vlastníků psů je v naší obci naprostá většina. Zastupitelstvo obce se
proto rozhodlo učinit ještě jeden pokus k vyřešení tohoto problému a schválilo zakoupení zatím
pěti kusů sběrných košů na psí exkrementy. Tyto koše již byly zkušebně rozmístěny v těsném
okolí centra obce, kde byla situace nejhorší. Pokud se koše osvědčí, budou postupně rozmístěny
i do dalších částí obce. Prosím všechny majitelé psů, aby tyto koše s přiloženými sáčky využívali
ke spokojenosti nás všech.

Energetické aukce
V Dolní Lhotě, tak jako i v okolních obcích, navštěvují občany nejrůznější společnosti, nabízející
zajištění levnější energie formou energetických aukcí. Výsledná cena energií se pak odvíjí jak od
schopností té či oné firmy, tak i od počtu domácností, které se do aukce přihlásí. Obec je z těchto
důvodů často oslovována, aby poskytla pro jednání s občany prostory v obecním domě, nebo aby
vyvěsila nebo vyhlásila v obecním rozhlase potřebná sdělení. K tomuto bych rád uvedl, že obec
není garantem této akce. Nechci tím říci, že by touto cestou nebylo možno ušetřit prostředky za
energii. Obec také zvažuje účast v podobných aukcích, spolu s obcemi okolními. Otázka
přihlášení se k aukci je ale vždy na vlastní odpovědnosti každé domácnosti.

Dolnolhotská desítka
V sobotu 27.dubna se v naší obci uskutečnil další ročník běžeckého závodu
„Dolnolnotská desítka“ v rámci mistrovství Moravy a Slezska mužů a žen. Jedná
se o silniční běh na 10 km. Závod je zařazen do Moravskoslezského
a Českopolského běžeckého poháru RYBO ST 2014. Pořadatelem je
společnost LIFTCOMP a.s.. Letošní ročník zaznamenal rekordní účast více
než 300 běžců. Součástí závodu byl také bohatý doprovodný program. Děkuji všem
pořadatelům za šíření dobrého jména naší obce.

Oslavy osvobození obce
V pondělí 29. dubna proběhly v naší obci oslavy konce II. světové války. Oslav se mimo
občanů obce zúčastnili také váleční veteráni a přímí účastníci bojů v Ostravské operaci, dále
zástupci Československé obce legionářské a děti ze základní školy. Po položení věnců
u válečného hrobu na místním hřbitově následoval projev starosty obce. Poté následovalo
vystoupení našeho dětského pěveckého sboru Čtyřlístek. Na závěr jsme si společně zazpívali
státní hymnu.

Školení BOZP
Ve čtvrtek 6. června proběhlo pravidelné bezpečnostní školení zaměstnanců obce, zařazených
pro práci v obecních lesích. Školení vedl odborný lektor Ing. Antonín Lasák.

Upozornění na schválenou objízdnou trasu
Z důvodu opravy mostu mezi Olbramicemi a Klimkovicemi, schválil odbor dopravy
Magistrátu města Ostravy objízdnou trasu, kterou bude částečně dotčena také naše obec.
Trasa bude probíhat z Čavisova přes Dolní Lhotu, Krásné Pole a Vřesinu, a to v obou
směrech. Objížďka má být ukončena k 30.9.2013. Prosím všechny řidiče o zvýšenou
opatrnost při projíždění tohoto úseku.

Bezdrátový rozhlas
Jak jsem Vás informoval již ve své zprávě z jednání Zastupitelstva obce dne 26.9.2011 a
následně pak ze dne 12.12.1012, získala naše obec dotaci na výstavbu bezdrátového rozhlasu.
Tento bezdrátový rozhlas nahradí náš stávající rozhlas, který je již
takřka v havarijním stavu. Jeho venkovní rozvody jsou vlivem počasí
neustále zkratovány a mnohdy lze jen s obtížemi nalézt vadný úsek
vedení. Součástí bezdrátového rozhlasu je i elektronický
protipovodňový systém, v rámci kterého budou na obou našich tocích
(na Porubce i Opustě) nainstalována elektronicky řízená čidla, která
budou zasílat automatická varovná hlášení o stavu vody na těchto
tocích. Systém je rozšířen ještě o elektronický srážkoměr, umístěný na
střeše staré hasičské zbrojnice, který bude fungovat podobně jako výše
zmíněná čidla na obou vodních tocích. Pro případ výpadku proudu jsou
čidla napájena miniaturním solárním systémem. Rovněž bezdrátový rozhlas bude v případě
výpadku proudu plně funkční po dobu až tří dnů. Výše dotace činí plných 90% uznatelných
nákladů stavby, tedy cca 2 milióny korun. Částka bude definitivně upřesněna po vysoutěžení
nejnižší ceny. V současné době již probíhá výběrové řízení na zhotovitele stavby.

Informace o vykonaných kontrolách
Úřad regionální rady Regionu soudržnosti Moravskoslezsko se sídlem v Ostravě, který byl
poskytovatelem dotace na již dokončené rekonstrukci naší základní a mateřské školy, vykonal
dne 15.4.2013 závěrečnou kontrolu stavby, na jejímž podkladě nám byla vyplacena zbylá část
dotace.
Toto je přehled úkolů Obecního úřadu a Zastupitelstva obce, se kterými jsem Vás chtěl na
dnešním zasedání informovat.
Mgr. Bc. Vladimír Sobas
starosta obce

Retardéry v naší obci
V naší obci se nachází na několika komunikacích retardéry, které byly zakoupeny
soukromými osobami za účelem snížení rychlosti v daných lokalitách.
V dnešní době jsou již retardéry ve špatném technickém stavu (uvolněné či zcela chybějící
šrouby, popř.chybějící díly).
Na základě stížností občanů svolá Komise životního prostředí při OÚ Dolní Lhota pracovní
schůzku, na které se dohodne další postup.

Čím doma topíme ?
Prosíme a nabádáme občany, kteří používají kotle na tuhá paliva, aby v zájmu čistoty ovzduší
v obci spalovali pouze to, co je ke spalování určeno !
Snad v dnešní době už všichni víme, že spalováním nekvalitního materiálu a toho, co do
kamen nepatří, vznikají toxické rakovinotvorné látky ?!?
Chraňme si proto své zdraví navzájem !

Problém s hlukem
Konečně začalo teplo a s ním začala řada povinností kolem našich obydlí.
Jsme rádi, že se o své nemovitosti staráte.
Všichni víme, že pěkné prostředí a čistota je spojena s pracovním úsilím, které přináší
v dnešní době i hluk. Hlučné je sekání trávy, řezání dřeva, práce s bruskou či s křovinořezem.
Buďme k sobě ohleduplní a snažme se v době svátků a nedělí těchto činností vyvarovat!
Děkujeme
Mgr. Danuše Paličková
předsedkyně komise ŽP

Koncem měsíce března jsme v obecním domě uvítali nově narozené občánky.
V měsíci dubnu jsme společně s dětmi ze základní školy uctili památku padlých místních
občanů za 2. světové války a děti položily kytici k pomníkům u školy.
Také jsme navštívili kino v Klimkovicích, kde jsme shlédli český film Davida Ondříčka
„Ve stínu“, který byl oceněn mnoha Českými lvy.
V květnu pak sehráli ochotníci z Velké Polomě divadelní představení Zdeňka Hovory
Darmošlapky v sále obecního domu.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

V souvislosti se zavedením základních registrů, (zákon č. 111/2009 Sb.),
a změnou postupů v hlášení změn pro evidenci obyvatel na katastrech obcí
přistupuje Obecní úřad Dolní Lhota ke změně v organizaci slavnostního
obřadu Vítání občánků. Žádáme rodiče novorozenců, aby se dostavili na
obecní úřad s rodným listem dítěte. V případě, že budou mít zájem o účast
na slavnostním obřadu Vítání občánků, vyplní Žádost o zaevidování
zájemce na tento obřad a Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Děkujeme za pochopení a těšíme se na setkání s Vámi.
Hana Výtisková

Sbor dobrovolných hasičů v Dolní Lhotě pořádá nohejbalový turnaj „O pohár Josefa
Hrubého“, který se uskuteční v sobotu 31.srpna 2013 v 9.00 hodin v areálu Mokřinka.
Bližší informace o organizaci turnaje u p.Martina Bolka a p.Přemysla Kubína.

III.ročník noční pohárové soutěže
mužů a žen v požárním útoku,
který se bude konat
v pátek 6.9.2013 od 21.00 hodin
O podrobnostech uvedených akcí, Vás budeme informovat formou plakátů
a na webových stránkách SDH a obecních www stránkách.
Tomáš Hrubý
za SDH Dolní Lhota

V říjnu se uskuteční v Dolní Lhotě národopisné slavnosti u příležitosti 140. výročí narození
zdejšího rodáka, slezského vlastence, národopisce a profesora gymnázia v Opavě
P. Františka Myslivce.
Mimo jiné je plánována výstavka starých předmětů, nářadí, knih, listin, obrazů apod., které
byly v minulosti součástí života našich předků.
Proto prosíme, kdo by měl nějaké staré věci a byl ochoten je na výstavku zapůjčit, ať nás
kontaktuje osobně nebo telefonicky – pevná linka 553 768 381, mobil 777 941 213.
Děkujeme.
Za ob. sdružení Starý grunt č. p. 1
Tomáš a Dagmar Máchovi

Kdo to byl František Myslivec?
František Myslivec se narodil 20. října 1873 v domě č. 7 v Malé Lhotě (od r. 1924 Dolní
Lhota). Pocházel z 10 dětí (4 zemřeli brzy po narození, bratr Klement padl v I. světové válce).
Byl prvorozeným synem Františky a Františka Myslivcových, kteří děti učili všem pracím
na hospodářství, vštěpovali jim lásku k půdě, k rodné slezské vlasti i lásce k člověku a Bohu.
Tento pevný základ provázel Františka po celý jeho život.
Jeho otec byl v obci činným, byl také starostou obce a účastnil se v r. 1869 táboru lidu
na Ostré hůrce u Chabičova za povznesení slezského jazyka a lidu.
Syn František Myslivec vystudoval gymnázium v Opavě, pak odešel na studia bohoslovecké
fakulty v Olomouci. Po jejím ukončení působí krátce ve Vizovicích, Frenštátě p. Radhoštěm.
Pro zajímavost ve Frenštátě p. Radhoštěm pracoval v Matici radhošťské, která tehdy
budovala na vrcholu Radhoště kapli sv. Cyrila a Metoděje. František Myslivec převzal nad
celou stavbou technický dozor. 5. července 1898 je kaple dokončena a František Myslivec je
prvním, kdo v ní slouží mši svatou.
Dagmar Máchová
předsedkyně kulturní komise

18. ročník celoroční sportovní soutěže obcí
V letošním 18. ročníku VSH opět soutěží 10 obcí v 11 sportovních disciplínách. Zúčastněné
obce i sportovní disciplíny zůstávají stejné jako v loňském roce. Od ledna do června 2013
proběhlo zatím šest soutěží.

Jak jsme reprezentovali naši obec:
Disciplína

Reprezentanti

Umístění obce

Vítěz

Sálová kopaná

Walder J.,Heřman T.,Kraina M., Stanovský J.,
9. místo
Horní Lhota
Proksch D., Výtisk R.
Dráhové kuželky Mada L.(9),Andrašková V.(13),Andraško M.(18)
Gálik P.(32)
5. místo
Vřesina
Stolní tenis
neúčast
10. místo
Plesná
Badminton
Moravec M.,Andraško I.,Palička T.
3. místo
Plesná
Přespolní běh
Hrubý A.(9),Hanzal P.(10),Mácha V.(14),
Hrubý K.(16)
4. místo
Velká Polom
Volejbal
Kočur V.,Kokeš J.,Veveričík V.,Kupka R.,
Klapuch R.,Andraško M.,Ivánek D.,Kotula J.,
2. místo
Horní Lhota
Rychtář L.
V sálové kopané se nám nepodařilo opakovat loňské vítězství. V dráhových kuželkách velmi překvapila
dobrým výkonem Andrašková Veronika. V přespolním běhu v Těškovicích poprvé v historii VSH naše
obec nezvítězila. Chyběly nám opory v Aleši Mikovi a Matěji Hrubém, ale i tak družstvo s mladými
dorostenci Přemkem Hanzalem a Kryštofem Hrubým podalo dobrý výkon. Na stupně vítězů se podařilo
probojovat jen sportovcům v badmintonu a volejbale.

Celkové výsledky po 6. soutěžích
Obec

Body

1. Horní Lhota
2. Vřesina
3. Velká Polom
4. Plesná
5. Krásné Pole

44
43
42
37
34

Obec
6. Dolní Lhota
7. Pustá Polom
8. Dobroslavice
9. Těškovice
10. Hlubočec

Body
32
29
23
22
16

V celkových výsledcích se soutěž vyrovnala a zdramatizovala. Po letní přestávce se budeme snažit vylepšit
6. místo.

Termíny dalších soutěží:
22.6.2013
počátek září 2013
5.10.2013
říjen 2013
listopad 2013

nohejbal v Horní Lhotě
lukostřelba ve Velké Polomi
cyklistika v Plesné
střelba ze vzduchovky ve
Velké Polomi
plavání – místo zatím neznámé

Jaroslav Rychlý
organizátor VSH za Dolní Lhotu

ÚSPĚCHY MLÁDEŽNICKÉ KOPANÉ TJ SOKOL DOLNÍ LHOTA
Starší žáci TJ Sokol Dolní Lhota vyhráli Městský přebor Městského
fotbalového svazu Ostrava
Vítězstvím v městském přeboru v soutěžním ročníku 2012/2013 (období podzim-jaro) jsme obhájili
prvenství a opět jsme obsadili první místo, které zaručuje postup do krajské soutěže.
Městský přebor v současné době tvoří 9 týmů, takže nás čekalo celkem 16 zápasů. Trenérský tým
pracoval ve složení Tomáš Švidrnoch a Ondřej Stanovský.
V soutěži jsme zvítězili ve 14. zápasech, pouze 2krát jsme, výrazně oslabeni o hráče základní sestavy,
prohráli. Vstřelili jsme celkem 116 gólů a pouze 25 gólů jsme obdrželi. V soutěži jsme zvítězili
s náskokem 7 bodů. Nejlepším střelcem týmu je Tomáš Zdražila a Tobiáš Moravec, kteří shodně vstřelili
24 gólů. V současné době jsou 4 hráči členy výběru MěFS Ostrava a pravidelně se zúčastňují turnajů,
které organizuje MěFS Ostrava. Dále jsou 4 hráči na hostování v Baníku Ostrava, 3 ve Vítkovicích
a 2 hráči v Hlučíně. Tito fotbalisté nadále zůstávají členy fotbalového oddílu TJ Sokol Dolní Lhota.
Hráči, kteří se podíleli na vítězství v městském přeboru:
Dolba Ondřej, Koutný Matěj, Blanar Dominik, Zdražila Tomáš, Kubín Lukáš, Vůjtek Lukáš,
Vůjtek Tomáš, Vavrečka Dalibor, Hrubý Jan, Moravec Tobiáš, Švidrnoch Filip, Kozelský Jan,
Korta Jan, Lazecký Matěj, Krayzel Petr, Niziol Jiří, Žídek Michal, Kuznicius David, Kňura
Martin.
Na této fotografii předává předseda MěFS Ostrava ing.Viščor a tajmník MěFS Ostrava p.Mižák pohár
za vítězství v městském přeboru. Pohár přebírá kapitán týmu Lukáš Kubín:

Nedílnou součástí tohoto týmu jsou také hráči mladších žáků a fotbalové přípravky
(benjamínků).

Benjamínci obsadili 2.místo na 8.ročníku turnaje „O pohár obce Dolní Lhoty“
V soutěžním ročníku 2012/2013 kategorie Minifotbalu se jedná o věkovou kategorii rok narození 2002 a mladší.
Tato věková kategorie hraje s 5-ti hráči v poli plus brankář. Jedním z našich hlavních cílů je průběžně doplňovat
kluky mladších ročníků do kádru a chlapce nejstarší připravovat pro kategorii žáků.
Členy kádru jsou:
Kufel Jan, Janalík Tomáš, Klapuch Ondřej, Kubíček Vojtěch, Kubíček Jan, Juchelka Jakub, Střelecký
Tomáš, Černý Tomáš, Buryšek Martin, Kňura David, Švrlanský Vít, Holánik Jozef, Holánik Martin
Jako tradičně jsme na závěr soutěže dne 16.5. 2013 uspořádali v pořadí již 8. ročník „O pohár obce Dolní Lhoty“.
Turnaje se zúčastnily mužstva Vřesiny, Krásného Pole a Pusté Polomi. Naši kluci tentokrát obsadili 2. místo, kdy
nejdříve po jasném vítězství na Krásným Polem 9:2 podlehli ve finále, po statečném boji, mužstvu Vřesiny 7:3.
Foto týmu benjamínků a trenérů (bratrů Kubíčkových) na 8.ročníku turnaje „O pohár obce Dolní Lhoty“:

I letos měla tato akce velký ohlas u všech domácích i přespolních příznivců a jsme přesvědčeni, že je to velmi dobrá
forma, jak prezentovat naši práci s mládeží širší veřejnosti a zároveň přilákat do našich řad další mladé fotbalisty.
V současné době se celkem fotbalový oddíl stará v mládežnických týmech o 40 hráčů v žákovských kategoriích
a 15 v dorostenecké kategorii . Tyto hráče připravuje trenérský tým 8 trenérů. Trenéry těchto týmů jsou: Kubíček
Libor, Kubíček Petr, Ondruš Vlastimil, Chovanec Milan, Švidrnoch Tomáš, Stanovský Ondřej, Duda Vlastimil
a Chamrád Karel. V těchto mládežnických týmech jsou především děti z Dolní Lhoty a z Čavisova. Dále jsme nově
začali spolupracovat s TJ Kyjovice (2 hráči jsou u nás na hostování).
Máme k dispozici 2 travnaté hřiště a nově umělou trávu, která je součástí původního tenisového asfaltového kurtu.
Velkým problémem se začínají jevit šatny a sprchy, které nesplňují parametry pro fotbalové zápasy.
Závěrem bychom chtěli poděkovat Obecnímu úřadu v Dolní Lhotě, který se podílí na sponzorování celého
fotbalového oddílu a děkujeme všem dalším sponzorům.
Velký dík patří rodičům a to hlavně za pomoc s dopravou na zápasy na cizích hřištích.
Tímto článkem zároveň zvu všechny kluky, kteří mají zájem hrát fotbal, aby přišli na fotbalové hřiště místní
TJ Sokol Dolní Lhota. Od 15. srpna 2013 vždy v pondělí a ve středu od 17.00 hod. probíhají tréninky všech
žákovských kategorií.
za Fotbalový oddíl TJ Sokol Dolní Lhota
Tomáš Dolba

Český červený kříž udělil nejvyšší zlatou medaili prof.MUDr.J.Jánského dárci
krve za 40 bezpříspěvkových odběrů našemu občanovi

panu Tomáši H a m p l o v i
Děkujeme za tento hluboce lidský postoj.
Jmenovanému bude osobně poděkováno starostou obce Dolní Lhota
s předáním malého věcného daru.

REALITY S PRÁVNÍKEM
Real Trade, spol. s r.o.
Vaše jistota od roku

Aukční, realitní a oceňovací kancelář

1994!

Sídlo: Komerční banka a.s. Opava, 746 01, Opava, Hrnčířská 266/2.
Jsme koncesovaná realitní agentura s licencí, historií, zkušenostmi a praxí
NABÍZÍME - rychle, kvalitně a za slušné ceny:
-Koupě a prodej nemovitostí
-Kupní, darovací, zástavní, nájemní, směnné smlouvy, zřízení věcných břemen
-Zajištění hypotéky ZDARMA
-Ocenění nemovitostí pro dědické řízení
-Tržní oceňování nemovitostí
-Dobrovolné dražby nemovitostí i movitého majetku
-Poradenství a pomoc při zatížení nemovitostí exekucemi, zástavami, popř. břemeny
Kontakt:

RNDr. Mgr. Zita Calabri

Ing. Mário Calabri

www.real-trade.sweb.cz

Tel.:606849265, 737543287

e-mail: real.trade@atlas.cz

E
TAC ,O
D
00
40 0 VA
SLE 0,0
10 0

AUTOMATICKÝ
KOTEL

Akce „ČISTÝ VZDUCH V DOLNÍ LHOTĚ“
Vyměňte Váš starý kotel za nový ekologický a
získejte dotaci 40 000Kč.
Vyřídíme dotaci, zařídíme dopravu i instalaci.
Pro instalace v DOLNÍ LHOTĚ
sleva 10 000Kč na kotel.
Akce platí do 31.12.2013
Automatický kotel – až sedm dní bez přikládání!

Výrobce:

ZK Design a.s.

UNIVERZÁLNÍ KOTEL SPALUJÍCÍ
HNĚDÉ UHLÍ A DŘEVNÍ PELETY
Certifikace dle normy ČSN EN 303-5
třída kotle 3

Osvoboditelů 355
747 64 Velká Polom
Tel.: 553 770 252
Fax.: 553 770 256
Mob.: 608 829 832
e-mail: filip.dyntar@zkdesign.cz
www.zkdesign.cz

Nabízí službu vázání květin:
 dárkové kytice – slavnostní, svatební
 smuteční kytice se psanými stuhami
 velké kytice na objednávku – telefon: 731 182 281,
605 145 481
Další sortiment:
 sezónní venkovní květiny, zeminy, semena, květináče, hnojiva,
postřiky
 krmiva pro domácí a hospodářská zvířata
V nabídce nadále zůstává punčochové a ponožkové zboží a papuče pro děti.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv prodejny.

Oslavy 1150. výročí
příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu
středa 3. 7. 2013 v 18.00 hod. dětské hřiště v Hořínůšce
 vystoupení Hradišťanu s uměleckým vedoucím
Jiřím Pavlicou a místní scholy
 výstavka prací dětí ZŠ Dolní Lhota a ZŠ Velká Polom
z cyrilometodějského projektu „….návrat ke
kořenům…“
Vstupenky je možno zakoupit na Obecním úřadě v Dolní Lhotě
a Velké Polomi, cena 150 Kč, rodinná 400 Kč.

pátek 5. 7. 2013 v 9.00 hod. mše sv. a žehnání nových soch věrozvěstů v kapli sv. Cyrila
a Metoděje, sochy zhotovil řezbář Josef Staněk z Bučovic na jižní Moravě
Římskokatolická farnost
Velká Polom

Krátký životopis sv. Cyrila a Metoděje
Cyril a Metoděj se narodili v 9. století v řeckém městě Soluň (Thessalonike). Jejich otec byl
vysokým úředníkem na císařském dvoře Byzantské říše. Byli to křesťané.
Cyril, vlastním jménem Konstantin, se narodil kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi dětí.
Konstantin vynikal už od mládí bystrým duchem. Ačkoliv býval od dětství často nemocný,
byl velmi učený, vzdělání získal na řeckých školách, naučil se řadu jazyků, byl jmenován
učitelem na cařihradské vysoké škole, kde ho tamní učitelé obdařili titulem Filozof. Byl také
knihovníkem.
O 9 let starší bratr Metoděj, rodným jménem Michal, se stal právníkem.
Byzantský císař mu již ve velmi mladém věku svěřil poslání
místodržitele, aby spravoval oblast, kterou obývali Slované. Kolem r. 840
se ale stal mnichem a přijal jméno Metoděj.
Oba bratři byli často vysíláni k různým národům, aby tam hlásali
křesťanskou víru ne násilím, ale láskou a vlastním životem.
V r. 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu.
Aby jejich mise zde byla úspěšná, důkladně se na ni připravovali.
Konstantin vytvořil pro slovanský jazyk vlastní slovanské písmo hlaholici a s jeho pomocí přeložil do staroslovanštiny téměř celý Nový Zákon a bohoslužebné
knihy. Metoděj přeložil životopisy církevních otců a nechal přeložit zbytek bible. Také
vytvořil první církevní zákoník.
Dagmar Máchová

