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Úvod 

S přicházejícím podzimem Vám přinášíme další číslo Životického 

občasníku, na kterém se podílela spousta z Vás.  

Vaše podpora nás motivuje k další práci, děkujeme za ní. 

 

„Těší mě zvýšený zájem o životický odkaz,“ říká 

Martin Cyž 

V aktuálním čísle našeho občasníku vyzpovídal Ing. Marek Hanák 

místopředsedu spolku Životice Sobě, Bc. Martina Cyže, o dění 

v Životicích a blízkém okolí.  

Ahoj Martine, začneme klasickou otázkou. Jsi jeden ze zakládajících 

členů spolku, co tě přivedlo k myšlence o jeho založení? 

Upřímně, delší dobu jsme 

s kamarády v Životicích probírali 

směr, jakým se tato část města ubírá, 

brblali jsme u piva a snili o změně 

(smích  ). Vždyť za posledních pár 

desítek let se toho hodně změnilo. 

Životice se velmi rozrostly, zároveň 

se ovšem staly více anonymním 

místem našeho bytí. Ze židle mě ale 

v podstatě nadzvedla až nesmyslná 

podpora vedení města Havířova 

ve výstavbě rychlostního silničního 

koridoru, který Životice významně 

změní a de facto zničí idylku klidného 

a bezpečného bydlení.  

Považuješ se tedy asi za životického 

patriota, že? 

Určitě. Zde jsem se narodil, tohle místo jsem si vybral k životu. Moc 

se nám tady s celou mou rodinou líbí. 
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Takže dokážeš porovnat, jak moc se život v této části za poslední roky 

změnil. Co ti tady dnes asi nejvíce chybí? 

Jednoznačně zde chybí fungující služby, které by člověk očekával 

v každé podobně velké obci. Nemá asi smysl vše vyjmenovávat, stačí 

se podívat do okolních obcí, jakou pestrou paletu služeb nabízejí. Město 

také systematicky ničí i to, co naši předci vybudovali a zajistili. Díky 

prodeji polské školy v 90. letech a následnému prodeji Dělnického domu 

se zásadně omezila možnost setkávání a pořádání společenských akcí. 

Zavření městské knihovny v památníku životické tragédie díky nepodpoře 

vedení města byl už jen další zářez města na občanech Životic.  

Změny však naštěstí nejsou jen k horšímu. Životice se výrazně rozrostly 

a za posledních 30 let se bezmála zdvojnásobil počet obyvatel. Máme 

okolo sebe nové sousedy, ze kterých se stali naši přátelé. Smazaly se tak 

rozdíly mezi starousedlíky a nově příchozími. 

Jak tedy vypadají budoucí Životice ve tvých představách? 

Zásadní je, aby si Životice udržely status dobrého, klidného 

a bezpečného bydlení. Toho lze dosáhnout relativně jednoduchou cestou – 

zabráněním výstavby rychlostního koridoru přes Životice a přivaděče 

prodloužené Dlouhé třídy. Tyto stavby významně ovlivní ráz celého 

Havířova a přilehlých obcí, a přivedou tak tranzitní dopravu do míst, která 

s dopravou problém doposud neměla. 

Pro spokojený život občanů Životic je také nutno zajistit dříve dostupné 

služby, pamatovat na podporu spolkové činnosti v obci a v neposlední řadě 

zajistit pravidelný rozvoj obce přes investiční akce. Spolkový dům, školní 

tělocvična, chodníky podél cest, to je jen stručný výčet krásné budoucnosti 

Životic. 

Zpět ale k našemu spolku. Co ti udělalo největší radost? 

Myslím, že když se všichni členové spolku ohlédnou za sebe, tak vidí 

ohromný kus odvedené práce. Daří se nám pozvednout odkaz životické 

tragédie, pořádáme besedy, happeningy, ale hlavně jsme se stali 

významným oponentním informačním kanálem, který se zabývá celou 

problematikou rychlostního koridoru. Osobně mě taky těší, že jsem díky 

práci pro spolek mohl spolupracovat s velmi zajímavými a vzdělanými 

lidmi. Největší radost mám však z toho, že členové spolku a blízcí 
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spolupracovníci vše dělají altruisticky, bez vidiny vlastního prospěchu. 

Všem okolo spolku patří velký dík! 

O životické tragédii je teď více slyšet, čím to podle tebe je? 

Tato tragická událost si zaslouží velkou pozornost. Vždyť svým 

rozsahem se jedná o největší obdobnou tragédii na Moravě! Zvýšené 

osvětě v poslední době určitě napomohla díla spisovatelek Danuty 

Chlupové v románu Jizva (v polském jazyce kniha vyšla pod názvem 

Blizna) a paní Karin Lednické v románu Šikmý kostel. Taky si skromně 

myslím, že i práce spolku napomáhá lepší osvětě tohoto hrůzného činu. 

Co bys na závěr rád vzkázal občanům Životic? 

Přál bych si, aby občané Životic nespoléhali na to, že „někdo něco“ 

vybojuje za ně. Je potřeba se zapojit do veřejného dění, je to jediná 

možnost, jak ovlivnit věci okolo sebe. 

Všem čtenářům přeji pevné zdraví a radost ze života a Tobě Marku 

děkuji za rozhovor. 

 

Investice Havířova do městské části Životice v letech 

2018–2020 činily dle primátora Bělici 20 milionů Kč. 

Jaká je však realita? 

V červnu letošního roku primátor Ing. Josef Bělica poskytnul rozhovor 

pro Karvinský a havířovský deník, kde bez bližší specifikace deklaroval, 

že za poslední tři roky přiteklo do městské části Životice okolo 20 milionů 

korun na investicích. Obrátili se na nás občané Životic, zda je 

tato informace pravdivá, a kde tedy tyto investiční prostředky skončily. 

Zeptali jsme se Magistrátu města Havířova, dle zákona č. 106/1999 Sb. 

o svobodném přístupu k informacím, jak to tedy je, a kam tyto investice 

město směřovalo. 

Odpověď byla nepřesná, silně rozpačitá a plná zavádějících informací. 
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Však posuďte sami. Mezi vyjmenované investice a podpory do městské 

části Životice dle Magistrátu patří například: 

 činnost basketbalového klubu BK Havířov, z.s. s podporou 

ve výši 3 158 000 Kč, 

 činnost Montessori základní školy při ZŠ Marie Kudeříkové 

ve výši 263 000 Kč, 

 úprava nástupní plochy MHD u lesoparku na Dlouhé třídě 

ve výši 108 000 Kč, 

 cyklostezka Havířov–Těrlická přehrada za 5 332 000 Kč, 

 oprava ulámané krajnice na ulici Přátelství ve výši 71 000 Kč, 

 oprava propustku na ulici Přátelství za 113 000 Kč a mnoho 

dalších podobných drobných oprav… 

Jak je vidět ze zaslaných informací, Magistrát byl schopen 

do vyřčených 20 milionů korun započítat i to, co s Životicemi 

má pramálo společného nebo je spojeno pouze s běžnými výdaji 

a opravami. 

Město Havířov za poslední tři roky získalo díky městské části Životice 

do svého rozpočtu bezmála 100 mil. Kč, investovalo však jinde. 

Díky dlouhodobému podfinancovávání Životic nemá naše základní škola 

tělocvičnu, občanům chybí bezpečné chodníky, na Pacalůvce postrádáme 

asfaltové povrchy na cestách, část centra obce nemá splaškovou 

kanalizaci, lidem chybí spolkový prostor pro pořádání společenských akcí 

a volnočasových aktivit. Výčet deficitu „havířovské péče“ je však daleko 

větší. Město Havířov je Životicím špatným hospodářem. 

Participativní rozpočet v havířovském podání? 

Manipulace a vážná porušení vlastních zásad! 

Obdobně, jako i v minulém roce, se spolek Životice Sobě zapojil 

se svým návrhem do letošního participativního rozpočtu města Havířova, 

letos s projektem Na cestě osudu. Pro letošní rok na naši městskou část 

bylo připraveno 94 220 Kč, které měly být přiřazeny projektu, který 

by vzešel jako vítěz hlasování občanů. Kromě našeho projektu byly 
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podány za městskou část Životice ještě další dva následující projekty – 

„Zvýraznění označení hrobu neznámého vojína“ a „Osvětlení přechodu 

pro chodce“. 

Projekt Na cestě osudu se měl stát první 

etapou budoucí naučné stezky 

po pískovcových pomníčcích, které 

připomínají hrůzné činy poprav životických 

občanů v srpnu roku 1944. V první etapě 

mělo dojít k instalaci 3 kusů 

velkoformátových informačních tabulí, 

které by poutavě poskytly základní 

informace o životické tragédii a rozmístění 

pískovcových kamenů. Mělo dojít také 

k obnovení písma na pískovcích. 

V následné etapě jsme pak počítali 

s vyznačením samotné naučné stezky 

a instalací doplňkových informačních 

tabulí ke všem přístupným pískovcovým kamenům. 

Všechny tři podané návrhy prošly celým schvalovacím procesem 

dle městem vydaných „Zásad participativního rozpočtu města Havířova“, 

včetně získání závěrečného souhlasného stanoviska místní občanské 

komise. Do hlasování byl však zařazen pouze jeden životický projekt – 

„Zvýraznění označení hrobu neznámého 

vojína“, který však v hlasování nezískal 

dostatečnou podporu. Je s podivem, 

že vedení města přistoupilo k ovlivnění 

projektů takovýmto způsobem a záměrně 

porušilo zásady, kterými se celý projekt 

řídí. Nemůže tak dojít k naplnění hlavního 

poslání projektu – podpoře zapojení 

občanů do veřejného dění. 

Obrátili jsme se tedy na kontrolní výbor 

Zastupitelstva města Havířova s podnětem 

na prošetření celého schvalovacího procesu. 

O výsledku Vás budeme informovat na našem 

webu a FB stránkách spolku.  
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Naše základní škola přivítala rekordní počet 

prvňáčků 

Je krásné vidět, jak roste obliba 

naší Základní školy Zelená mezi rodiči 

prvňáčků. Je to zajisté výsledek dobrého 

vedení a celého pracovního týmu, který 

se snaží v Ekoškole vytvořit rodinnou 

atmosféru. Škola také dokáže dlouhodobě 

velmi dobře spolupracovat s rodiči v rámci 

školních a volnočasových aktivit. 

Absolventi pátých tříd dosahují velmi 

dobrých výsledků na základních školách 

druhého stupně nebo na víceletých 

gymnáziích. 

Do nového školního roku nejstarší havířovská škola přivítala 

21 prvňáčků, kteří se mohou těšit na své kamarády a krásné prostředí naší 

školy. Za posledních 5 let se jedná o největší počet dětí, které nastoupily 

do první třídy.  

Popřejme nejen prvňáčkům úspěšný školní rok, mnoho nových 

zážitků a nabytých vědomostí.  

Pietní akt k výročí životické tragédie 

V letošním roce se za krásného 

počasí uskutečnil pietní akt věnovaný 

77. výročí popravy 36 občanů 

Životic a okolních obcí, a také k 

uctění 27 životických obětí 

popravených v koncentračních 

táborech. Tento hrůzný čin se řadí 

mezi největší zvěrstva 2. světové 

války na území Moravy. Ne nadarmo 

je životická tragédie nazývána 

slezskými Lidicemi.  

Letošní pietní akt byl zpestřen 
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krásným pěveckým vystoupením životických občanů, mladých pánů 

Rastislava Širily a Eduarda Kácala. Zpěvem písně „Píseň za padlé“ 

se v přítomných probudily velmi silné emoce. 

Členové našeho spolku byli pietnímu aktu opět přítomni a společně 

s pozůstalými a hosty položili u hrobky obětí kytici. 

 

Kaplička slaví 140 let 

Dne 15. 10. 1881 byla evangelickým pastorem Bernardem 

Folwarczným vysvěcena kaple v Životicích, která sloužila pro bohoslužby 

a poslední rozloučení. Pozemek pro výstavbu kaple a umístění hřbitova 

věnoval v roce 1880 pan Bernard Toman. 

Výstavba kaple byla 

financována výhradně z darů 

občanů Životic a okolních obcí, 

celkově se za pár měsíců vybralo 

na stavbu 866 zlatých 

a 42 krejcarů. Jednotlivé dary 

se pohybovaly v řádech krejcarů 

až po nejštědřejší dar armádního 

lékaře Andrzeje Tomana, který 

přispěl částkou 233 zlatých. 

Pro zajímavost uvádíme, 

že místní zámecký pán Henrik 

Michník daroval na stavbu kaple 

27 zlatých a 20 krejcarů, přičemž 

například roční plat učitele 

se pohyboval okolo 130 zlatých. 

Kaplička s přilehlým malým 

hřbitovem náleží pod správu 

farního sboru Slezské církve 

evangelické a. v. v Bludovicích.  
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Vychází román o Životicích  

V pražském nakladatelství Vyšehrad právě vychází román Danuty 

Chlupové Jizva. Osudy fiktivních hrdinů jsou zasazeny do dění 

v Životicích a sousední Horní Suché v roce 1944. Vyvrcholením děje 

je útok partyzánů na příslušníky gestapa v životické hospodě a následná 

krvavá pomsta nacistů 6. srpna 1944. Román má taky současnou rovinu, 

kde čtenář spolu s hlavní hrdinkou pátrá 

po minulosti její tchyně a odhaluje 

skutečnosti, které ovlivní rodinné vztahy.  

Známá spisovatelka Karin Lednická 

napsala na obálku toto doporučení: 

„Upřímně vítám, že prostřednictvím románu 

Danuty Chlupové znovu vstupuje 

do veřejného prostoru téma životické 

tragédie, které uplynulá desetiletí odsunula 

do trestuhodného zapomnění“. 

Knihu je možno objednávat ve všech 

známých internetových knihkupectvích, 

bude k dostání také v kamenných 

prodejnách našeho regionu. Již před čtyřmi 

lety román vyšel v Polsku s názvem Blizna. 

Došlo nám do redakční pošty: 
Vybrali jsme pro Vás níže šest příspěvků občanů, kteří komentují aktuální 

dění v Životicích a jeho okolí. Obsahy textů jsme neupravovali, jména 

autorů uvádíme pouze s jejich souhlasem. 

Nikt wyobrażam sobie obwodnicy w Żywocicach  

Jestem Waszą sąsiadką, mieszkam po drugiej stronie lasu, w Suchej 

Górnej. Żywocice były dla mnie zawsze wyjątkową wsią, a powodów było 

kilka. Żywocice były i są miejscowością bardzo zieloną, z sadami 

owocowymi, lasem, łąkami. 

Historia żywocickiej zbrodni nazistowskiej w sierpniu 1944 roku była 

pierwszą prawdziwą opowieścią o wojnie, jaką w dzieciństwie usłyszałam. 
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Pobudzała moją wyobraźnię, co doprowadziło do tego, że jako osoba 

dojrzała napisałam powieść opartą na losach Waszej wsi.  O tamtym 

sierpniu opowiadała mi babcia, która miała w Żywocicach narzeczonego. 

Został zastrzelony 6 sierpnia 1944, jako jeden z 36 mieszkańców. 

Obecnie Żywocice nie są już de iure wsią, lecz dzielnicą miasta 

Hawierzowa. I muszą się podporządkować interesom miasta. Mieszkańcy 

Żywocic – i nie tylko – burzą się przeciw budowie obwodnicy. Mnie też 

nie podobają się te plany, ale milczałabym i pogodziłabym się 

z nieuniknionym, gdyby ktoś mnie przekonał, że ta inwestycja jest 

konieczna, ponieważ naprawdę ulży miastu. 

Pracuję w gazecie regionalnej i mam dość dobre rozeznanie o tym, 

gdzie skierowanie ruchu na obwodnice było albo jest konieczne. Beskidzki 

Jabłonków, gdzie tiry sunęły przez rynek miasteczka we dnie w nocy, 

w niekończącym się sznurze. Trzyniec z ciężarówkami powodującymi 

gigantyczne korki zwłaszcza w zimie, gdy nie udaje im się wyjechać 

na Nieborowski Kopiec. Wreszcie Frydek– Mistek z ekstremalnym 

zagęszczeniem ruchu na drodze przelotowej, w tym tranzytowego. 

W Hawierzowie sytuacja jest specyficzna, co zresztą przyznali 

przedstawiciele Magistratu i inwestora, Dyrekcji Dróg i Autostrad, 

podczas spotkania z mieszkańcami Żywocic w czerwcu tego roku. Byłam 

tam, gotowa zaakceptować argumenty, które mnie przekonają, że budowa 

ma sens i plusy przeważą nad minusami. Ale się nie doczekałam. Ruch 

ciężarowy już teraz jest kierowany na drogę poza miasto, centrum 

zapchane jest w godzinach szczytu przede wszystkim samymi 

hawierzowianami. To, że będą oni być może korzystali z obwodnicy, 

aby przejechać z jednej części miasta do drugiej, nie jest dla mnie 

uzasadnieniem kosztownej inwestycji i niszczenia środowiska. 

Nie po to obwodnice się buduje – ich zadaniem jest wyparcie z miast 

ruchu tranzytowego. 

Pracując w gazecie, nauczyłam się obiektywnie patrzeć na różne 

sytuacje i problemy. Wiem, że aby wyrobić sobie w miarę obiektywny 

obraz, trzeba zapoznać się z racjami obu zwaśnionych stron. Zapoznałam 

się z planami i argumentami inwestora (Dyrekcja Dróg i Autostrad) oraz 

władz miasta Hawierzowa, jak również z argumentami przeciwników 

budowy. I uważam, że budowa nowej drogi nie jest konieczna, a już 

na pewno nie obu jej gałęzi, także tej żywocickiej. 
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Wrócę jeszcze do pomniczków pomordowanych w 1944 roku. 

To, że rozsiane są w różnych miejscach, tam, gdzie poszczególni 

mężczyźni zostali zastrzeleni, jest czymś niezwykłym, czymś, co podnosi 

ich wartość historyczną i zabytkową. Z powodu budowy nowej drogi kilka 

z nich trzeba będzie przesunąć w inne miejsce (bo mam nadzieję, że nie 

zlikwidować), co naruszy ten układ. Żywocice jako jedna z miejscowości 

w dzisiejszej Republice Czeskiej, które na większą skalę spotkały się 

z hitlerowskim terrorem, powinny być chronione. Walczmy o to, 

nagłaśniając ich historię. 

 

Danuta Chlupová – Sucha Górna 

Názor z Těrlicka 

Dobrý den! 

S ohledem na přetrvávající snahu o realizaci dopravní stavby "obchvat 

Havířova", tedy komunikace I/11, jsem nucen, stejně jako spousta jiných 

občanů Havířova a jeho okolí, hledat rozumné politiky, občany, zastupitele 

obcí, organizace a média, kteří by byli schopni naslouchat argumentům 

místních občanů a jejich rozpakům nad stavbou, jejíž plány vycházejí 

z  minimálně 30 let starých dopravních strategií a u které, s ohledem 

na dostupné informace, postrádají racionální význam. 

Já sám patřím ke skupině občanů, kteří postrádají základní argumenty 

pro účelnost této stavby a považují ji za megalomanskou, s naprosto 

pochybným pozitivním přínosem pro obyvatele Havířova a jeho okolí, 

s jednoznačně nepříznivými dopady, se silným zásahem do krajinného 

rázu, půdního fondu a lokálně významných biotopů (např. těrlické 

mokřady), s nutností výkupu či vyvlastňování nemovitostí a bourání 

staveb. Samotná stavba je komplikovaná a velice nákladná, toho času 

s předpokládanými náklady cca 8 mld. Kč (což v době realizace 

s  počátkem stavby v roce 2028 může být dvou či několikanásobek). 

Hlavním argumentem obhájců stavby je snížení dopravního zatížení 

města Havířova. Aniž by vedení Magistrátu města Havířova, ŘSD či kraje 

mělo vypracovanou seriózní studii, emotivně používá zaklínadlo „zájmy 

občanů Havířova“ při prosazování této stavby. 
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Každý, kdo se pohybuje v Havířově, ví, že město nemá žádný zásadní 

dopravní problém. Díky zákazu vjezdu nákladních vozidel není město 

zatíženo nákladní dopravou, ani dopravou tranzitní a pohyb vozidel 

v kterékoliv denní době je plynulý, a dokonce i rozsáhlejší opravy 

komunikací se obejdou bez komplikací v plynulosti dopravy. 

Každý, kdo zná Havířov, ví, že míra dopravy ve městě je úměrná počtu 

obyvatel, počtu lidí dojíždějících za prací, do nemocnice a početných 

nákupních středisek přítomných na periferii i v centru města. 

Setkání občanů se zástupci Magistrátu a ŘSD budí jedině rozpaky 

nad projevy těchto úředníků, kdy ztráta logiky, protichůdnost informací 

a míra neznalosti problematiky této stavby a jejího důsledku budí silný 

pocit arogance vůči občanům, kterých se stavba negativně dotýká. 

Mechanismus, kterým by stavba snížila dopravní zatížení města 

Havířov, je tedy i těmto lidem zcela neznámý. Prakticky by se ve výsledku 

jednalo nejspíše pouze o změny v distribuci při stejném počtu vozidel 

uvnitř města. Toto vše za cenu enormních nákladů, negativního narušení 

obcí Havířov, Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice, poškození přírodních 

lokalit, orné půdy a majetků občanů. A to nehovořím o léta trvajícím 

zatížení stavební činností. 

V době, kdy se klade důraz na efektivitu vynaložených nákladu, 

na ochranu přírody, udržení vody v krajině a ochranu půdního fondu, 

je tato stavba, jejíž význam se opírá pouze o „zájmy občanů Havířova“, 

úřednickým, arogantním a sobeckým výsměchem těmto snahám 

a tím pádem i občanům. 

Nabízí se ale i jiná možnost. Že tento „obchvat“ je pouze jednou částí 

projektu, který bude pokračovat trasou Havířov–Bohumín s napojením na 

D1. A to je zcela jiná situace, kdy tato spojnice D1 a E462 přivede 

do oblasti, včetně Havířova, množství automobilové dopravy, 

včetně nákladní se všemi negativy, které jsou s tímto spojeny. 

V tom případě je otázkou, zda jsou občané Havířova o této variantě 

seznámeni, a zda „zájem občanů Havířova“ není pouze nebezpečná 

úřednická kamufláž a past na občany Havířova a okolních obcí, kterých 

se tato stavba bude týkat. Otázkou, zda jsou občané karvinského okresu 

srozuměni s tím, že již tak těžbou a průmyslem zkoušený region, 

ve kterém dostaly původní obce, lidé a příroda na základě „vyšších 

státních zájmů“ pořádně zabrat, dostane další ránu. Jako by obyvatelé 
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karvinského okresu neměli nárok na zachování a ochranu zbytků relativně 

nepoškozených území, které v regionu zbyly. 

No a samozřejmě i význam této stavby je pochybný, když již nyní 

existují (ev. jsou ve faktické realizaci) páteřní silnice/dálnice PL–

Bohumín–Ostrava, Ostrava – Frýdek-Místek, PL – Český Těšín – Frýdek-

Místek, PL – Český Těšín – SK. 

Pokud i Vy máte přinejmenším rozpaky, nebo dokonce jste znechuceni 

nad snahami o realizaci megalomanských bludů spojených se zničením 

krajiny a miliardovými náklady, napište mi Vaše názory, eventuálně přímo 

oslovte Vaše komunální politiky, krajské zastupitele, poslance a vládní 

úředníky, ekologické organizace, pokud máte možnost, tak i média 

a pokusme se zamezit realizaci této stavby. 

Pokud bude stavba schválena, začne se v roce 2028 stavět (ničit). 

 

MUDr. Šimon Laciok 

Vážně nevážně aneb fotbalové derby na Tennis Hillu 

Píše se 22. 6. 2021 a schyluje se k dlouho očekávanému fotbalovému 

utkání v lize „obchvat města Havířova“. Za hosty nastoupí zastupitelé 

města Havířova doplnění o posily z řad odborníků. Za domácí standardně 

občané města Havířova. Když se tak dívám na soupisku hostí, tak už mám 

jasno, kdo je jednoznačný favorit, a na koho vsadit. No posuďte sami. 

V útoku náměstek primátora pro investice, záloha náměstek primátora 

pro ekonomiku, obrana náměstkyně ředitele ŘSD a v bráně projektant 

Dopravoprojektu.  

Hned v úvodu se ujímají slova hosté a míč má náměstek pro investice, 

ale je to hodně rozpačité, jen samé kličky a vytáčky. Snad se to v průběhu 

hry zlepší, když už jsem si vsadil! Po hodně vlažném úvodu se dostává 

k míči obrana a zároveň jediná žena v týmu hostí, tak teď to bude lítat. 

Ale co to? Žádná z nastřelených otázek na obranu hostí nenašla svou 

odpověď. Jedno se ale obraně hostí nedá upřít a to, že při každém pokusu 

zpracovat odpověď se „hezky“ zachichotá. Hra však teď dostává nový 

impulz v podobě přihrávky na záložníka hostí. Tak to mě podrž?! Záloha 

se ani nezvedne z lavičky, když se snaží žonglovat s otázkami domácích. 

Ovšem herní projev zálohy hostí se dá popsat jedním slovem – arogance.  
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Jediný, kdo se snažil držet tým hostí nad vodou, byl brankář. Na něm 

ve finále skončily všechny nastřelené dotazy domácích. A nutno 

podotknout, že řadu dotazů bravurně chytil. 

Odcházím trochu zmaten, toto byla sázka na jistotu, takový potenciál 

v týmu hostí a takový debakl 10:0 pro domácí. Závěr jsem si asi udělal 

tento – tým hostí si přijel na Tennis Hill splnit svou zápasovou povinnost 

před letní přestávkou a přípravu hodně podcenil. No a body do ligy 

„obchvat města Havířova“ budou asi sbírat na jiných hřištích. Konec 

konců je nehrající trenér, který mimochodem ani nedorazil, stejně pochválí 

dle hesla: není důležité vyhrát atd. 

P. S.: Jediné, co tým hostí nepodcenil, byla bezpečnost neb při cestě 

domů jsem u lesoparku narazil na dva vozy PČR v plné polní připravené 

zasáhnout – bo co kdyby přijeli fandit chuligáni!!! 

O zastupitelích 

Jsou to už více než dva roky, kdy se začali občané Havířova-Životic 

aktivněji stavět proti záměru představitelů města vystavět „takzvaný 

obchvat Havířov–Třanovice“. Slovo takzvaný má v této souvislosti veliký 

význam. V televizní (městem zaplacené) relaci Diskusní fórum i pan 

projektant uvedl, že Havířov nemá tranzitní dopravu, a proto výše 

zmiňovaná stavba „není typický obchvat“. 

Všechny snahy občanů Havířova-Životic o změnu názoru na „takzvaný 

obchvat“ námi zvolených zastupitelů byly a jsou neúčinné.  

Možné je, že námi zvolení zastupitelé a z nich zvolený primátor 

a náměstci si neuvědomují, že jsou „zastupitelé“, to znamená, že zastupují 

nás občany. Ti, kteří jenom zastupují, však nemohou rozhodovat 

o občanech bez zjištění názorů občanů. 

Bylo by vhodné, kdyby si všichni profesionálové přečetli alespoň 

preambuli a článek 7 Ústavy České republiky. Možná by ztratili 

bohorovnost v rozhodování a získali by trochu pokory. Pokory k občanům, 

k přírodě, ke všemu kolem. 

Navždy zničit pole, louky, lesy, stromy. Na to vše pěkné kolem nás, 

co všichni užíváme, nemají žádní politici právo. 

Politici se mění všude a na všech úrovních. Život politický je obvykle 

velmi krátký. Následky nesmyslných rozhodnutí však bývají věčné. 
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Znovu Vás vyzýváme, naši zastupitelé, zastavte nezvratnou devastaci 

přírody v Havířově-Suché i v Havířově-Životicích, která nastane po Vámi 

prosazované výstavbě „takzvaného“ obchvatu Havířova. 

Nemyslete na sebe, myslete na občany, na děti, které dnes mohou 

chodit na procházky do lesa, poslouchat šum stromů, zpěv ptáků. Myslete 

na občany, kteří mohou v noci poslouchat ticho lesa, na občany, kteří 

mohou dýchat alespoň zčásti čistý vzduch. 

Zápachu spálené nafty a benzínu máme ve městě dost ze všech tří stran. 

Uvažujte a rozhodujte se tak, abyste se nemuseli za své rozhodnutí 

jednou stydět.  

P. S.: Půda je považována za neobnovitelný zdroj. Jeden centimetr půdy 

vzniká 100–400 let. Nesmyslně vybetonovat se však může za pár měsíců. 

O ARGUMENTECH 

Den po napsání článku „Zastupují zastupitelé?!“ zdůvodňoval 

ve Speciálu Dnes (komerční příloha MF Dnes) primátor Havířova pan 

Josef Bělica, proč je „nutné postavit“ takzvaný obchvat Havířova. 

Jeho první argument, že „my jsme poslední velké město 

v Moravskoslezském kraji, které 

nemá obchvat“ je sice zajímavý, 

ale tato stavba není typický 

obchvat, protože Havířov „nemá 

velký podíl tranzitní dopravy“, 

jak uvedl projektant této stavby 

v Diskusním fóru v televizi Polar 

20. 6. 2020. Pro zajímavost – 

Diskusní fórum zaplatilo město 

Havířov a nebyl tam žádný 

zástupce z odpůrců stavby. 

Další argument o naprosté 

neprůjezdnosti Havířova 

při rozsáhlých rekonstrukcích 

silnic ve městě je nepravdivý. 

Kromě toho, takovéto rozsáhlé 

rekonstrukce silnic jsou 
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od vzniku města poprvé. Když stavební firmy, které prováděly 

rekonstrukce, udělaly svou práci stejně kvalitně jako firmy před 50–60 

lety, tak další rekonstrukce za 50–60 let se nedožije ani pan primátor.  

Škoda, že pan primátor neuvedl, jaké „obrovské výhody“ má přinést 

výstavba takzvaného obchvatu. 

O několik řádků níže pan primátor považuje zhruba 4500 občanů města 

(tolik občanů podepsalo petici proti výstavbě v květnu – červnu 2020) 

za „určitou skupinu, poměrně malou“, která „překrucuje informace“ 

a z „osobních motivací“ je proti výstavbě. 

Ano, nesmyslné ničení přírody a zhoršení životního prostředí, přivedení 

dopravy do lesů, luk a sadů má vzbudit v občanech „osobní motivaci“. 

Jen aktivní občané mohou zabránit nesmyslným rozhodnutím politiků. 

Další argument pana primátora, že prostorem takzvaného obchvatu 

„už silnice dneska vede“ a „v těch Životicích se nestane nic jiného, 

než že se ta doprava posune o 500 metrů jinam,“ je pravdivý. Ano, pan 

primátor má pravdu, že přes Životice vede silnice. Ale ta silnice má šířku 

3,1 metru s jedním jízdním pruhem širokým 2,5 metru. 

Opodstatněné obavy z výrazného zhoršení životního prostředí mají 

nejen Horní Suchá, Těrlicko a další obce, kterých se stavba dotýká. 

Záleží na nás, co zanecháme našim dětem a vnukům. Zda to bude živá 

příroda, nebo jen asfaltová a betonová monstra. 

Glosa paní Marty směrem k zastupitelům města 

Chci se podělit o své názory na výstavbu obchvatu, i když sám obchvat, 

vzhledem k mému i manželovu věku, se nás už týkat nebude. Ovšem osud 

naší vesnice nám není lhostejný. Hlavně si myslím, že obchvat je zbytečná 

investice, město Havířov bude za několik desítek let mrtvé město – skončí 

tak, jak všechno, co se vytvořilo uměle. Můžeme to vidět v zahraničí. 

Skončily zásoby nerostných surovin a skončila i sídliště, která byla uměle 

postavena pro pracovníky. Některá stojí nevyužita a nikdo neví, co s nimi. 

V některých zemích to trvalo desítky let, než se podařilo tato města znovu 

využít a oživit. Měli byste si uvědomit, že cesta se nestaví na pár let, 

ale navždy – a navždy zničí životní prostředí občanům, kteří bydlí v okolí 

další cesty. Neopakujte chybu, kterou udělali projektanti nového města 

Havířova, kteří postavili město podél hlavní, tzv. Císařské cesty, vedoucí 
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z Polska do Ostravy, a aby toho bylo málo, tak výstavba rodinných domků 

pokračovala směrem na Bludovický kopec. A teď přes bludovičák je hustá 

doprava, tak je potřeba obchvat.  

V Životicích jsme se oba s manželem narodili, chodili jsme tady 

do školy, vychovali jsme dvě děti i vnoučata a máme svou vesnici rádi. 

Je to nejhezčí část Havířova, a ještě hezčí je naše čtvrť Polany. 

To ale zastupitelům města nic neříká, protože určitě nevědí, že taková část 

existuje. Máme všude daleko – na zastávku autobusu, do hospody na pivo, 

do školy, do školky, do areálu Tennis Hilu, ale všechny tyto nesnáze 

nám nahrazuje pěkné, klidné a čisté životní prostředí. To všechno 

nám vezmete, a ještě oddělíte od zbytku vesnice. Příště, až bude nějaká 

reportáž v novinách nebo televizi, ukažte naši čtvrť, aby se čtenáři a diváci 

mohli pokochat stavem silnic na Polanech, neposečenou 1 m vysokou 

trávou kolem cesty i cestičky mezi sady, uschlými stromy kolem cesty, 

kdy je jen otázkou času, kdy některý spadne na auto, chodce či dítě. 

Dalším problémem při stavbě obchvatu budou rovněž pomníčky 

zavražděných občanů z 6. srpna 1944. Ale těžko, aby zastupitelé toto 

řešili, když někteří se veřejně přiznali, že nemají tušení, že nějaké 

pomníčky existují. Zajímají se o ně v posledních letech jenom žáci škol 

okolních obcí a upozornili na ně i zastupitelé Horní Suché, protože stavbou 

obchvatu dojde k likvidaci až deseti kusů. Doporučuji zastupitelům, 

aby kromě toho, že se zúčastní setkání u pomníku k připomenutí životické 

tragédie, sedli na kola a projeli se Životicemi od pomníčku k pomníčku 

a nezapomněli na Polany! Takový rajd rowerowy pořádá každoročně ZG 

PZKO, můžete se připojit, uděláte ještě něco pro své zdraví. 

 

Paní Marta, pozůstalá jedné z obětí životické tragédie 

Jak se žilo a žije v Životicích aneb porovnání dvou 

generací  

Přistěhovala jsem se do Životic v době ještě existující samostatné obce. 

Vychovávala jsem zde své děti, žila se spoluobčany, prostě normální život 

obyčejné ženy – jedné z mnohých. 
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Má dcera zde vyrůstala od narození a po letech se zde opět vrátila a žije 

zde se svou rodinou. Toto je porovnání našich životů na stejném místě 

v různé době z různých hledisek: 

Minulost: 

Škola  

V době dětství mých dětí byly v Životicích dvě školy – česká a polská. 

V rámci budovy škol byla i třída pro menší předškolní děti. Samostatná 

budova české školky byla postavena později místními občany v akci Z. 

V tehdejší době byla v každé obci Národní fronta, pod niž spadali hasiči, 

červený kříž aj., a pořádaly se akce Z v rámci níž se stavěly potřebné 

stavby – např. budovy školek, restaurací, vodovod apod. Toto již probíhalo 

v době sloučení s městem Havířov. Lidé ve svém volném čase zvelebovali 

okolí svých bydlišť. Veškeré mimoškolní akce (karneval, bály aj.) 

se pořádaly v místní restauraci taktéž postavené v akci Z. Byla zde také 

poradna dětského lékaře. Knihovna byla v rámci budovy školy. 

 

Společenský život 

V místní části Životice byl Svaz žen, Červený kříž, Hasiči… Já jsem 

působila ve Svazu žen, který organizoval plesy a pamatoval na starší 

spoluobčany, kterým jsme chodili gratulovat k životnímu jubileu. Akce 

všech spolků probíhaly v místní restauraci naproti hřbitova v sále, 

který občané používali i ke svým rodinným oslavám, pohřbům, svatbám… 

Sousedé si navzájem pomáhali, scházeli se… 

Současnost: 

Škola 

Má dcera zde vychovávala děti již v 21. století. To zde již polská škola 

ani školka nebyly. Fungovala současná samostatná budova školky i školy. 

Bohužel již bez vlastní kuchyně, která byla městem zrušena. Akce školy 

i školky se pořádaly pouze na venkovním hřišti u školy, pokud počasí 

nedovolilo, pronajal se sál v restauraci v Albrechticích nebo na Šumbarku 

apod. Totéž platí pro soukromé akce. Máte-li zájem, musíte dojet dál. 

Dětský lékař zde již není, pobočka knihovny byla přemístěna 

do budovy muzea, ale letos byla bohužel zrušena. 
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Společenský život 

Zde aktuálně není žádný. Můžete si maximálně zajít do restaurace, 

kde bohužel málokdy potkáte místní občany… 

Jednou ročně jsou na školním hřišti radovánky a hasiči zvou místní 

na jaře na vaječinu a stavění máje. Snaha by jistě byla, ale nejsou žádné 

prostory. 

Posuďte sami, kdy to tady v Životicích žilo!!! 

Život v Životicích před 70 lety 

Když nám došlo postesknutí rodačky ze Životic s tím, abychom 

porovnali dnešní život v Životicích s životem před několika lety, nakoukli 

jsme do kroniky Životic. 

 

Píše se rok 1951,  

Životice jsou ještě stále samostatné a čítají 558 obyvatel. 

Ke dni 31. 7. 1951 bylo v obci 10 koní, 103 krav, 41 telat, 31 prasnic, 168 

kusů vepřového dobytka, 2216 slepic, 42 „husi“, 28 kačen, 15 krocanů 

a na statku OKD bylo 70 kusů ovcí a beranů. Ovšem, jak se píše v kronice 

v poznámce „sociální poměry“ – „občané jsou většinu zaměstnani 

v hornictví při čemž mají po kusku pole domek a zahradku. Ostatní 

v ruznych závodech, malo v řemesle a v zamědělstvi. Mládež jde 

do hornictvi v malo připadech do inšich zavodu. V obci jsou 2 mateřské 

školky.“ Ovšem „občane po sve praci se radi zabavi“. 

A jaký že byl kulturní program občanů v roce 1951? 

06.01.1951 ples pořádaný Klubem přátel školy a hasičským sborem – 

účast velmi dobrá 

20.01.1951  ples PZKO, ČSU, SUP, ….  – účast dobrá 

03.01.1951 maškarní ples – účast velmi dobrá, hosté se bavili na všech 

třech plesech až do ranních hodin 

26.01.1951  byl promítán film o výchově dětí 

24.02.1951  divadelní představení Kozí mléko 

25.02.1951  promítán film Chceme žít 

10.03.1951 Vesnické divadlo, promítán film Život rostlin, Naše 

ovocnářství a Příběh Jana Kovacse 
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25.03.1951  divadelní představení Starý zvon 

01.04.1951  film Jarní proud 

15.04.1951  film Sirena 

22.04.1951  film Není stále zamračeno 

08.05.1951  film Dva ohně 

02.06.1951 Důl Prezident Gottwald převzal patronát nad polskou 

Národní školou 

03.06.1951  divadelní představení Jste Roki 

24.06.1951 divadelní představení Polské národní školy Pod starou 

sosnou 

13.07.1951  film Brigáda 

28.07.1951  film Odvážná školačka a Vraťte jim vlast 

05.08.1951  divadelní představení v přírodě Nowi Ludzie 

02.09.1951  Slavnostní dožínky – účast velmi dobrá 

08.09.1951 vesnické divadlo předvedlo filmy Hluboké kořeny a Kozí 

mléko 

06.10.1951  promítán film Moskva v roku 1944 

11.10.1951  putovní divadlo předvedlo film Čertův žleb 

15.10.1951 Hasičský sbor ze Stanislavic předvedl divadlo Lešetínský 

kovář v přírodě 

01.11.1951  byl promítán film Pochod míru 

04.11.1951  divadelní představení Sandor Kovacs 

Dále se z kroniky dozvídáme, že zde proběhly dvě lékařské přednášky. 

Jedna na téma „Zachovani 

mlade matky vůči ditěti“ a 

druhá „O hygieně vůbec“. 

Další zajímavostí bylo 

otevření kurzu vaření 

27. 3. 1951, na který se 

přihlásilo 24 občanek. Nebo 

také otevření kulturní izby 

Českého svazu umělců 

1. 5. 1951 v konfiskovaném 

hostinci č. 9. 



 - 21 - 

Pozor, a to ještě zdaleka není veškerá kulturní aktivita, která 

zde probíhala. Dne 20. 12. 1951 byl zapálen vánoční stromek za účasti dětí 

jak českých, tak i polských, které poté byly pohoštěny. Dále pak slavnosti 

Československé armády nebo zemědělská přednáška o agrobiologii. 

V měsíci listopadu byla otevřena místnost pro veřejnou obecní knihovnu 

jak českou, tak i polskou, v komunálním podniku paní Žofie Mokrošové. 

29. 7. 1951 byl letecký den organizace Jednota-Jedność, která přebrala 

patronát nad letištěm. Letecký den prokázal, co dovede mladá generace, 

zvláště dívky, na letounech v akrobacii a letech. 

Tak a teď můžeme společně přemýšlet nad tím, jaký život vedli občané 

před 70 lety, a jaký kulturní život v naší části města funguje dnes. 

 

A ještě pár perliček z roku 1951: 

 občané v rámci obecní bezpečnosti vybudovali 2 vodní nádrže 

 místní Národní výbor za vzorné vyřizování agendy dostal 

koncem roku místní rozhlas 

 v obci byly dvě stanice telefonní – jedna na místním Národním 

výboru s denní službou, jedna na statku s noční službou 

 družstevní pračka velmi dobře prosperuje pod dozorem 

Františka Folwarčného 

 „1. 11 1951 odešlo z obce 18 branců plniti občanskou 

povinnost, což nepamatují i nejstarší občané obce, že by kdy 

tolik mládeže odešlo do vojska.“ 

Kdo nevěří, ať tam běží, koukněte také do kroniky Životic 

(http://www.kronikahavirov.cz).  Mezi námi, zajímalo by mě, o čem bylo 

divadelní představení Kozí mléko? 

Tip na procházku u sousedů 

Věděli jste, že v bezprostřední blízkosti Těrlické přehrady se nachází 

meandry řeky Stonávky, a že zde můžete narazit na lužní les a mokřady, 

které jsou z přírodovědeckého hlediska velmi zajímavé? Tato lokalita 

vznikla po výstavbě rozlehlé přehrady, která se začala stavět v polovině 

minulého století. Dnes zde žijí chráněné druhy ptáků a obojživelníků, 

vodní a mokřadní rostliny a tímto územím lužního lesa vede naučná stezka 

http://www.kronikahavirov.cz/
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Těrlické mokřady. Stezku lemuje 10 informačních tabulí, které nás blíže 

seznamují s hlavními dřevinami a rostlinami lužních lesů, vodních ploch 

a také s řekou Stonávkou. Její trasa začíná na hrázi Těrlické přehrady 

podél zákrut vodního toku Stonávka a je vhodná pro pěší procházky. Délka 

stezky je 2,5 kilometru a navazuje na modře značenou turistickou trasu 

Frýdek-Místek – Žermanická přehrada – Těrlická přehrada – Český Těšín. 

Podle definice převzaté z Ramsarské úmluvy mokřadem jsou území 

bažin, slatin, rašelinišť i území pokrytá vodou, přirozená i uměle 

vytvořená, trvalá či dočasná, s vodou stojatou či tekoucí, sladkou, 

brakickou či slanou, včetně území s mořskou vodou, jejíž hloubka 

při odlivu nepřesahuje šest metrů. 

Mokřady patří mezi nejvýznamnější, 

ale současně i světově nejohroženější 

ekosystémy. Podílejí se na koloběhu vody 

v přírodě, udržují vodu v krajině, příznivě 

ovlivňují podnebí velkým výparem, 

pohlcují nadbytečný oxid uhličitý 

z ovzduší, jsou zdrojem potravy. 

Rašeliniště jsou významným úložištěm 

uhlíku. Význam mokřadů je tedy 

i ve zmírňování klimatických změn. 

V neposlední řadě jsou mokřady centry 

biodiverzity – jsou biotopem specifických 

společenstev a jinde se nevyskytujících 

nebo vzácných druhů rostlin, živočichů, 

hub a mikroorganismů. 

Mokřady ovšem čelí neustálému tlaku a z krajiny postupně mizí. Hlavní 

příčiny úbytku mokřadů jsou přeměna mokřadů na zemědělskou půdu, 

velkoplošné i místní odvodňování, narovnávání a zahlubování koryt řek, 

budování vodních nádrží, urbanizace i těžba rašeliny. Významným 

problémem je také rozdělování přírodních lokalit krajiny a urbanizace. 

zdroj: www.mokrady.ochranaprirody.cz 

Naučnou stezku Těrlické mokřady doporučujeme navštívit za suchého 

počasí. Pro ještě lepší informovanost jsme ji vyznačili také na mapách 

Google. 
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Netradiční luštěnka bez tajenky 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.         

11.   P O    

 

 

 

1. Kolik přibude aut v Životicích po dostavbě koridoru? 

2. Kolik metrů chodníků chybí v Životicích? 

3. Kolik bude stát koridor? 

4. Kolik lidí podporuje Životice Sobě? 

5. Kolik výtisků má Životický občasník? 

6. Jak řeknete jinak hodně? 

7. O co jde p. Bělicovi? 

8. Jak štve spolek Životice Sobě p. Bělicu? 

9. Kolik dalších funkcí má primátor Bělica? 

10. Kolik času tráví primátor Bělica mimo město Havířov? 

11. Co potřebují Životice? 

  

Nápověda: MOC 
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Životický občasník 

Informační brožura pro občany Životic, vydáváno čtvrtletně, č. 2/21, 

vyšlo dne 10. října 2021 v nákladu 1000 ks. Distribuováno zdarma, 

e.č. MK ČR E 23976. Vydavatel: Životice Sobě, z.s., Ovocná 317/4, 

Havířov-Životice, IČO: 07813465. Tisk: Studio Frog Havířov. 

 

Poděkování na závěr 

Děkujme za štědrou podporu všem aktivním občanům našeho města, 

kterým není lhostejné dění kolem nás. Jsme vděční a vědomi si závazků, 

které vůči Vám máme.  

Zvláštní poděkování za poskytnutí grantu patří . 

Grant jsme použili na tisk dvou čísel Životického občasníku a nákup 

potřebných služeb. 

Důležité informace:  

Chcete-li pomoci činnosti našeho spolku, můžete tak učinit 

například těmito způsoby: 

 přispět libovolnou finanční částkou na účet našeho spolku 

2801599198/2010 

 stát se členem spolku (informace najdete na našem webu) 

www.zivoticesobe.cz 

 poslat náměty na zlepšení života v obci prostřednictvím 

spolkového e-mailu: info@zivoticesobe.cz 

 zajištěním právního servisu pro potřeby spolku 

www.zivoticesobe.cz 

file:///C:/Users/pepa.GKH/Desktop/oddělení/2020/občasník%202/www.zivoticesobe.cz
file:///C:/Users/pepa.GKH/Desktop/oddělení/2020/občasník%202/info@zivoticesobe.cz
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