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Úvod 

Dnes do Vašich poštovních schránek dorazil náš již druhý Životický 

občasník. Jelikož jsme zaznamenali hodně pozitivních ohlasů (děkujeme 

za ně) připravili jsme pro Vás další číslo, snad Vás zaujme svým obsahem.  

„Nemůžeme zůstat lhostejní“, říká předseda spolku 

Na tomto místě budeme v každém čísle občasníku přinášet krátký 

rozhovor se zajímavou životickou tváří.  Dnes padla volba na předsedu 

našeho spolku, Marka Hanáka. 

Marku, co Tě přivedlo k práci pro spolek? 

Shoda okolností mně seznámila s lidmi, kteří 

se začali scházet a diskutovat o problémech u nás 

v Životicích. Zjistil jsem, že to jsou problémy, které 

mně již delší dobu také vadí a přidat se k právě 

vznikajícímu spolku je to co mě přiměje přejít 

z  mého pasivního si stěžování na dění okolo 

nás k aktivní účasti něco změnit. 

Co Ti vadí na dnešním stavu v Životicích? 

Velkým zklamáním pro mě byl prodej budovy „bývalého Kocura“ 

bez vědomí zdejších občanů. Naši předkové tuto budovu stavěli v „Akci Z“ 

pro potřeby občanů Životic a prodej se uskutečnil bez jakékoliv diskuze. 

Budova přitom tvoří pomyslné centrum obce a bývala středem místního 

dění. Z místa kde se lidé scházeli, při různých příležitostech se stal 

„průmyslový objekt“. Naděje že, by se zde obnovila činnost, která tady 

vždy byla, se už nejspíš nevrátí. Dalším rozhořčením z mé strany 

je podpora současného vedení města Havířova k projektu rychlostní 

komunikace, která povede přes území Životic a příslib města Havířova, 

že vybuduje prodloužení Dlouhé jako přivaděč na koridor. Dopady 

na občany Životic jsou obrovské a nikdo z vedení města nemá potřebu 

toto řešit. 

Hřiště u hasičárny bylo velké téma, už se situace zklidnila? 

Toto je komplikované téma. Určitě by nikoho netěšilo, že mu návštěvníci 

hřiště ničí ploty a zahrady, při přelézání pro zakopnuté míče. Řešení 

tohoto problému zkrácením provozní doby a vyhnáním dětí na ulici není 

také to nejlepší. Hřiště by mělo sloužit lidem a především dětem. Dnes 

se provozovatel vymlouvá, že postavit hřiště v blízkosti zástavby rodinných 
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domů nebylo moc šťastné řešení. Spíš by to mělo být ponaučení pro příště, 

že při realizaci obdobných investic je potřeba zapojit širokou veřejnost 

do diskuze a předejít těmto problémům.  

Co Tě Marku překvapilo při práci v našem spolku? 

Asi nejvíce mně příjemně překvapila podpora lidí, kteří se rozhodli 

nám pomáhat, ať už nějakým darem na provoz spolku, nebo spoluúčastí 

v našich aktivitách či sami přišli s nějakým nápadem. Jde vidět, 

že ne všichni jsou lhostejní k dění kolem nich a záleží jim na tom, 

kde a jak žijí. 

Jak vnímáš postoj města a občanské komise v Životicích 

k problematice silničního koridoru a prodloužení Dlouhé třídy? 

Velice mně překvapuje, že lidé kteří tady dlouhodobě žijí a mají velmi 

blízký vztah k Životicím, se nesnaží s místními občany na toto téma 

diskutovat. Občanská komise nevyvíjí dostatečně vlastní aktivitu 

a „netlačí“ na vedení města, aby na tuto otázku proaktivně reagovali. 

Členové občanské komise by měli být tím mezičlánkem mezi městem 

a místními občany. Přitom pasivně sedí na svých schůzích za zavřenými 

dveřmi a čekají, až se lidé sami ozvou, možná spíše doufají, že se neozve 

nikdo. 

Chtěl bys vzkázat něco občanům Životic? 

Zamysleme se nad tím, kde dnes žijeme a kde i do budoucna chceme žít. 

Položme si otázku, zda nám není lhostejné dění kolem nás a zda nebude 

lepší, abychom na tyto změny měli vliv i my, občané Životic? Pokusme se 

společně ovlivnit život okolo nás tak, abychom se v budoucnu nemuseli 

stydět, že za nás rozhodovali jiní.  

Přijďte se podívat, popřípadě i vystoupit na  

15. zasedání Zastupitelstva města Havířova 

v pondělí - 21.9.2020 od 15 hodin 

 v Kulturním domě Radost 
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Debata ke koridoru v televizi Polar nebyla vyvážená 

Dne 20. 6. 2020 televize Polar odvysílala „Diskuzní fórum“, na které 

za účasti primátora města Havířova, jeho náměstka, zástupce společnosti 

ŘSD a projektanta proběhlo představení technickoekonomické studie 

rychlostní komunikace I/11 a také „diskusní fórum“ k tématu. 

Vše však probíhalo za přísného utajení a pozvánku, či možnost 

promluvit, dostali jen vyvolení. Spolek Životice Sobě, či zástupci z řad 

politické opozice, která vyzývá k férové a transparentní diskusi, 

mezi  pozvanými nebyli. Je to smutné, ale vypadá to bohužel jako snaha, 

aby se v médiích účelově prezentovala jen jedna strana problému 

se snahou zamlčení a zlehčení dopadů stavby na občany našeho města. 

Po zhlédnutí nevyváženého „diskuzního fóra“ podal spolek Životice Sobě 

podnět k prošetření na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání. Rada 

pro rozhlasové a televizní vysílání dne 21. 7. 2020 po zhlédnutí 

záznamu konstatovala, že v „diskuzním fóru“ nezazněl žádný 

oponentní názor, jen se všichni diskutující doplňovali ve výčtu výhod 

realizace stavby. Je zřejmé, že téma samotné výstavby je přitom 

předmětem sporu a oponentní názory rezonující ve společnosti 

nedostaly v pořadu televize Polar žádný prostor.  Rada pro rozhlasové 

a televizní vysílání na základě výše uvedeného zahájilo s televizí Polar 

šetření, které by mělo blíže objasnit důvod nevyváženosti pořadu, 

který se opírá o diskuzní platformu.  
Koaliční politici nám ve volbách slibovali otevřené jednání s občany 

a transparentní komunální demokracii. Realita však ukazuje, že to byly 

opět jen plané sliby a politické lži, ve snaze urvat co nejlepší výsledek. 

Namísto diskuse s oponenty z řad občanů tito politici dnes zbaběle 

utíkají, mají strach z opozice, protože své názory, které prezentují, 

si zřejmě sami nedokážou obhájit. 
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Rozhovor se starostou obce Horní Suchá 

Přinášíme krátký rozhovor 

se starostou sousední obce Horní 

Suchá Ing. Janem Lipnerem, 

který je ve své funkci starosty 

od roku 1999, na téma výstavby 

rychlostního koridoru (přeložky I/11). 

Nejen území Životic by mělo být 

dotčeno a částečně znehodnoceno 

touto stavbou, stavba koridoru 

zasáhne i občany okolních obcí 

a zhorší životní prostředí celé 

aglomerace našeho kraje. 

Vážený pane starosto, jak dlouho řeší obec Horní Suchá problematiku 

výstavby rychlostní komunikace přes své území? 

Tato komunikace se začala řešit ještě před mým příchodem na obecní 

úřad, tzn. před rokem 1999. Měla také v různou dobu různé názvy, 

pamatuji H11, R67 a naposledy přeložka I/11. Což možná o něčem svědčí, 

když se její kategorizace postupně měnila až na dnešní „obyčejnou“ silnici 

první třídy... Po celou tuto dobu samozřejmě existenci tohoto projektu 

neřešila obec, vždy po několika letech nastalo období, kdy jsme se k němu 

mohli vyjádřit. Tím nejdůležitějším byl rok 2001, kdy se stabilizoval širší 

koridor této komunikace územím dotčených obcí. Projektoval se tehdy 

„Územní plán Velkého územního celku“, to jest územně plánovací 

dokumentace, nazývaná v současnosti „Zásady územního rozvoje 

Moravskoslezského kraje“. 

Jaký je postoj občanů a samotného vedení obce na tuto stavbu? 

Poslední doložitelný postoj občanů i vedení obce Horní Suchá se datuje 

právě až k tomuto období, není však důvod se domnívat, že by se nějak 

diametrálně změnil. V té době jsme obdrželi petici našich občanů, 

kteří požadovali zrušení této komunikace. Postoj vedení obce byl vždy 

smířlivější a kompromisní – když už je ve vyšší územně plánovací 

dokumentaci tato komunikace zakotvena, tak ať co nejméně ovlivňuje život 

lidí, kteří žijí v její bezprostřední blízkosti. To jest opravdu jen obchvat 

města Havířov, s co nejmenší šířkou vozovky a minimem přerušených 

komunikačních tras, s maximálním využitím stávajících komunikací. Na 

posledním zasedání Zastupitelstva, které se touto otázkou dne 7. 5. 2020 
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zabývalo, však zazněla jednoznačná konstatace, že plánovaná komunikace 

není pro obec Horní Suchá přínosem a její stavba bude pro ni mít pouze 

negativní dopady. 

Má dle Vás tato stavba dopravní význam pro obce, dotčené stavbou?  

Tuto otázku bych si dovolil rozdělit na dvě části této kontroverzní stavby – 

tato část okresu Karviná by možná uvítala přímější spojení se Slovenskem, 

tzn. směr jih. Zcela jistě by však uvažovanou komunikací nejela například 

na sever do Vrbice na dálnici D1 směr Praha, kde má díky stávající silnici 

I/11 komfortní spojení. Stavbu uvítají tedy zejména kamiony, které dnes 

mají zákaz průjezdu nejen přes město Havířov, ale také po dosavadní 

silnici 2. třídy II/474, vedoucí obcemi Horní Suchá, Těrlicko a Třanovice. 

Jaký to bude mít dle Vás dopad na občany, žijící vedle tohoto 

rychlostního koridoru? 

Sugestivní otázka – asi žádný komunální politik by neřekl, „že žádný“!  

Hluk a emise tady prostě budou. Někdy je nutno i tyto v rámci „vyšších 

cílů“ obětovat. Osobně si myslím, že to ale není tento případ… 

Kdo tedy tuto stavbu tak masivně podporuje? Víme, že třeba Rada 

města Havířova má podporu této stavby ve svém programovém 

prohlášení 2018-2022… 

Podpora této akce je docela zvláštní, že je podpora Havířova je zřejmé 

a logické. Zajímavé je, že i ŘSD je poněkud rozpolceno. Podporuje 

ji ostravská expozitura, centrum v Brně ale na základě ekonomiky spíše ne, 

a když, tak po etapách a následném vyhodnocení. Což je opět poměrně 

logické – v tomto okrese ubývá 2 000 lidí ročně, místní občané tedy asi 

hustotu dopravy zřejmě nedramatizují. Zbývají tedy opět jen kamiony… 

Je něco, co byste rád vzkázal občanům Životic a příznivcům našeho 

spolku? 

Pro mně Životice byly vždy synonymem klidného bydlení a idylických 

ovocných sadů. Narušení tohoto stavu je jistě hodno prověření jiných 

variant průběhu uvažované komunikace tímto územím i celým okresem 

Karviná. To je ovšem úkol nad síly místních samospráv. Je tedy třeba 

komunikovat s Moravskoslezským krajem a jeho zastupiteli, kteří schvalují 

výše uvedené Zásady územního rozvoje. 

Děkujeme pane starosto za Váš čas a rozhovor, přejeme Vám, ať občané 

jsou ve Vaší obci jen a jen spokojeni s prací vedení obce, která je v Horní 

Suché vidět na každém kroku. Budeme rádi, když zůstaneme u společných 

témat v kontaktu s cílem stanovení jednotného postupu. 
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V Životicích dlouhodobě přibývá obyvatel 

Zatímco město Havířov od počátku devadesátých let řeší permanentní 

pokles obyvatel, tak okrajové městské části s individuální zástavbou 

zažívají veliký boom a značný nárůst populace. Tato významná změna 

se týká i samotných Životic, které za posledních třicet let zdvojnásobily 

počet obyvatel a na jejím území vyrostla spousta nových rodinných domů. 

K letošnímu lednu bylo v Havířově trvale hlášeno 72 316 občanů, 

z toho životických bylo 1 339. V roce 1992 bylo přitom evidováno 

v Životicích pouze 669 občanů z celkových 88 742 havířovských. 

Největšího počtu obyvatel dosáhlo město Havířov v roce 1985 s 94 110 

občany. 

Po zajímavost také uvádíme, že v roce 1921 bylo v Životicích trvale 

hlášeno 518 osob. 

Vznikne v Životicích novorozenecká alej? 

Spolek Životice Sobě v loňském roce zakoupil spolkový pozemek 

pro účely ekologické výchovy a zároveň se rozhodl, že na pozemku 

vznikne nová ovocná alej. Pozemek se nachází v blízkosti místní 

komunikace U Křižů a svými proporcemi k výsadbě aleje přímo vybízí. 

Alej se stane místem pro život drobného hmyzu a zvířecí fauny a na 

pozemku bude probíhat každoroční ruční senoseč. 

„Rozhodli jsme se nabídnout výsadbu ovocného stromu za každé nově 

narozené dítě v Životicích. Mladý stromek bude ošetřen ihned po výsadbě 

podpůrnými kůly a síťkou proti okusu kmene zvěří, následně o stromek 

bude pečováno ekologickými agrotechnickými postupy. Na stromku bude 

také umístěna cedulka s křestním jménem novorozence“ prozradil 

místopředseda spolku Bc. Martin Cyž. 

Zájemci o výsadbu stromku 

se můžou hlásit na spolkový email: 

info@zivoticesobe.cz Výsadba bude 

uskutečněna v podzimních nebo 

jarních měsících. „Budeme také rádi 

za drobný sponzorský dar, který 

pokryje náklady na zakoupení 

stromku a jeho výsadbu“ 

poznamenal místopředseda spolku.  

mailto:info@zivoticesobe.cz
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Příběh zapomenuté zastávky 

V minulosti hojně využívaná zastávka se zastřešenou čekárnou 

„U Grušečky“ na Padlých hrdinů (dnes pod názvem „Rozcestí“), 

která sloužila cestujícím a pracujícím, směřujícím do Beskyd a na šachty, 

pomalu splývá s okolní přírodou.  

Dlouhodobě zanedbaná údržba a vandalismus z této zastávky dělají 

nevzhledné a nepříjemné místo. V blízkosti zastávky chybí odpadkový koš 

a bezpečná plocha pro nástup a výstup cestujících, kteří z dopravního 

prostředku vystupují přímo do zarostlého silničního příkopu. Za zmínku 

stojí také zavěšený a naprosto nečitelný jízdní řád. 

Pravda, dnes se jedná spíše o sezonní autobusovou zastávku 

pro návštěvníky Těrlické přehrady, přesto si však nedokážeme představit, 

že by město nechalo do podobného technického stavu „dojít“ čekárny 

a MHD přístřešky v centru města, Podlesí nebo na Šumbarku.  
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Co možná ještě nevíte…o životické tragédii 

S událostmi v Životicích je úzce spojena odbojová činnost jediné diverzní 

a sabotážní skupiny Zemské armády (Armia Krajowa, AK), která působila 

v dnešní české části Těšínska. Právě její ozbrojené střetnutí s příslušníky 

gestapa se pro nacisty stalo záminkou ke krvavé odplatě, jež postihla 

nevinné obyvatele Životic a okolních obcí. 

Odpoledne 4. srpna 1944 přijela do Životic vyšetřovací skupina těšínského 

gestapa. Nejprve se zastavili v "horním" hostinci u Henryka Mokrosze, 

večer pak odjeli do "dolní" hospody Izydora Mokrosze, spojené podle 

zmínek svědků s posezením při alkoholu. Hostinec obklíčili partyzáni 

a vnikli dovnitř. Při ozbrojeném střetnutí, které probíhalo podle svědků 

skoro dvě hodiny, byli zastřeleni tři těšínští gestapáci Sponagel, Weiss 

a Gawlas, hostinský Izydor Mokrosz a na straně partyzánů Antoni Krótki 

"Kowal". 

V neděli 6. srpna 1944 gestapo v doprovodu četníků obklíčilo Životice 

a skoro v každém domě provedli prohlídku a u přítomných mužů 

požadovali, aby se prokázali potvrzením o zápisu do volkslisty (listina 

germánů). Každému, kdo takový průkaz nevlastnil, nařídili, aby se s nimi 

odebral k výslechu. Zadržení nebyli vyslýcháni, nebyl jim čten žádný 

rozsudek, odvedli je jen kousek od domu a vzápětí je zastřelili. 

Často ani nekontrolovali, zda zadržená osoba je v jejich seznamu; stačilo, 

že se nemohla prokázat volkslistou. Nebyly to tedy popravy ani podle 

říšskoněmeckého právního systému, nýbrž promyšlené vraždy. Smrtící 

střely přicházely k obětem zezadu. Někteří ze zadržených byli přímo 

nuceni k pokusu o útěk, jak o tom svědčí výpovědi svědků. Nikdo 

ze zavražděných se neúčastnil přepadení, ani o něm předem nevěděl, 

nikdo nebyl členem partyzánské skupiny ani s partyzány nespolupracoval, 

jak dokázalo mj. též vyšetřování gestapa v září a v říjnu 1944 po zatčení 

některých příslušníků skupiny. Je tedy zřejmé, že šlo o nacistickou 

odvetnou vyhlazovací akci, vedenou nikoliv snahou potrestat pachatele 

útoku, nýbrž pomstychtivostí a národnostní záští okupantů. Ještě v neděli 

večer byly oběti společně uloženy do hluboké jámy, zasypány vápnem 

a hrob byl zamaskován větvemi a drny. 

Výsledkem tohoto běsnění bylo 36 mrtvých, z toho 8 Čechů a 28 Poláků. 

Dalších 31 lidí gestapo odvedlo do koncentračních táborů, odkud se vrátili 

jen čtyři. Nejmladšímu ze zastřelených nebylo ještě 17 let.  
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Několik týdnů po tragédii 

byli příbuzní obětí 

vyzvání k vyzvednutí 

úmrtních listů. Přetvářka 

německých úřadů zašla 

ve věci životických vražd 

až do krajnosti. Matriční 

záznamy bludovického 

obecního úřadu uvádějí 

jako příčinu smrti 

ve 25 případech náhlou 

srdeční smrt, v 7 případech 

srdeční mrtvici, ve 3 

případech srdeční slabost 

a v 1 případě kombinovaně 

srdeční slabost i srdeční 

mrtvici.  

Zdroj: Svědectví ze Životic, 

Mečislav Borák, Muzeum 

Těšínska 1999. 

Po válce byly ostatky obětí 

masakru převezeny 

do Životic a uloženy 

do společného hrobu nevinných obětí. Nad hrobkou v roce 1949 

vznikla pamětní socha od malíře a akademického sochaře Franciszeka 

Swidera z Karviné. K ní ještě v 80. letech minulého století přibyl památník 

a muzeum, kde se lze blíže seznámit s pohnutými dějinami 

protinacistického odboje na Těšínsku.  Správcem Památníku životické 

tragédie je Muzeum Těšínska. Podle vyjádření Moravskoslezského kraje 

(idnes.cz 19.1.2019) jsou provozní náklady vzhledem k malé návštěvnosti 

vysoké. Pokud kraj pro tyto prostory nenajde jiné využití 

nebo si je pod sebe nevezme obec, existence muzea je nejistá.  
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Příběh ze Životic 

Dne 1. srpna 2020 proběhla připomínka 

životické tragédie, při které bylo 6.8.1944 

popraveno 36 polských a českých mužů 

a chlapců ze Životic. O tomto hrůzném činu 

napsal pan Mečislav Borak velmi zajímavou 

knihu „Svědectví ze Životic“.  

Dovoluji si z této knihy hrůzných vzpomínek 

našich životických spoluobčanů citovat jen 

jeden příběh. Všechna vyprávění v knize jsou 

bolestná a pro mnohé nezapomenutelná. 

„Antoni MROWIEC 

Nar. 24.04.1897 v Karviné, národnost: 

polská, povolání: horník, bydliště: 

Životice 103. 

Tadeusz MROWIEC 

Nar. 3.4.1926 v Životicích, národnost: polská, povolání: zemědělský 

dělník (dříve student), bydliště: Životice 103. 

Kolem páté ráno jsem vstala a viděla poblíž statku hlídkovat německé 

vojáky. Vzbudila jsem manžela. O půl šesté najednou vidím, jak tři 

gestapáci běží uličkou k nám. Myslela jsem, že jim někdo utíká. 

Můj manžel vyšel před domek a otevřel jim vrátka. Chtěli vidět volklistu. 

Manžel jim ukázal závodní průkazku, gestapák si ji trčil do kapsy. 

Prohledali celou budovu, vytáhli z postele i mého syna. Před válkou chodil 

do gymnázia, tak uměl trochu německy a domluvil se s nimi. Ptali se, kde 

bydlí můj bratr Szymsza. Ukázala jsem jim cestu, protože jsem myslel, 

že se na nás chtějí u bratra, co měl volklistu, informovat. Když se chlapec 

oblékal, chtěl jít manžel na záchod, ale gestapák mu dal několik kopanců. 

Potom je odvedli k lesu. Můj bratr Ernest Szymsza slyšel, jak můj manžel 

křičí: Mějte slitování, nestřílejte! Nejdříve zastřelili syna, manžel 

se pokusil utíkat k lesu. Tam byl i on zastřelen. Uslyšela jsem výstřely 

a přiběhla jsem do lesa. Našla jsem nejprve syna, manžel ležel o třicet 

metrů dál. Pokoušela jsem se těla zvednout, byla jsem celá od krve. Běhala 

jsem od jednoho ke druhému jako smyslů zbavená. Manžel 

měl vykloubenou dolní čelist, asi od toho kopnutí. Oba už byli mrtví. 

Můj pláč a křik bylo slyšet až na Pacalůvku. 

Po vraždě odešli tři gestapáci k zámku a nechali mě u mrtvol. Omdlela 

jsem. Potom pro mne přišla švagrová a vzala mě k sobě, Szymszovi 
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mi vyprávěli, že můj chlapec pravděpodobně po prvním výstřelu ještě žil. 

Gestapák se k němu vrátil a druhou ranou ho dobil. 

Amalia Mrowcová, manželka a matka“ 

Vzpomínka na tento příběh se skrývá ukrytá pod pomníčky s označením 

č. 5 a č. 6.  

Takových příběhů se skrývá v našem okolí 36 a z toho 11 jich leží 

v místech budoucí stavby silnice. Proto se ptám: Co bude s touto historií? 

Jak bude s těmito smutnými pomníčky naloženo? Životice tady se svou 

historií byly mnohem dříve než město Havířov. Mohou lidé radnice 

opravdu pro pár peněz bezohledně připravovat další neštěstí pro naše 

Životice?  

Další ohrožené pomníčky:

3) Szelong Ervin 

4) Hawlik Karol 

8) Kadura Alois, Wajner 

Adolf 

9) Pawls Karel 

10) Palowski Alois, 

Piegrzymek Antonín 

11) Kožusznik Leopold, 

Kožusznik Zenon 

12) Kraina Josef 

13) Guziur Antton, 

Guziur Emil 

17) Duda Josef 

18) Klimaz Jan 

 

             
Pomníky oběti životické tragédie Mrowiec Anton (č. 6) Mrowiec Tadeusz 

(č. 5) 

Zdroj: Svědectví ze Životic, Mečislav Borák, Muzeum Těšínska 1999. 

.  
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Střípky ze Životic 

5. srpna 1923 byl založen Sbor dobrovolných hasičů, kdy několik 

uvědomělých občanů vesměs polské národnosti se rozhodlo v obci 

Životice, okr. Český Těšín, založit požární sbor, tenkrát pod názvem 

„Ochotnicza straź poźarna“. Mezi zakládající členy patřili Josef Przybyla, 

Josef Delong, Pavel Sitek, Stanislav Raichenbach, František Szelong, Josef 

Folwarczny, Jindřich Mokrosz, Jan Tomis, Jan Chodura, Ludvík Kiszka, 

Adolf Przybyla a Karel Kielar. 

1924 vznikl odbor Slezské Matice osvěty lidové jako první spolek 

v Životicích. 

1944 V největší podvědomí se Životice snad dostaly až za 2. světové války 

v roce 1944, kdy zde došlo k tragické události, kterou také nazýváme 

"Slezské Lidice". Jako odvetu za zastřelení příslušníků gestapa partizány 

zde bylo zabito 36 mužů z Životic a okolních vesnic. 

12.06.1960 byly Životice připojeny k nově vzniklému  městu Havířovu. 

Položme si každý sám otázku, zda 60 leté manželství naplnilo očekávání 

životických občanů. 

 
Původní hasičská zbrojnice z roku 1966  
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Životické sady 

Společnost Sady Životice, spol. s r.o. byla založena téměř před 30 lety, 

v roce 1991. V současnosti celková plocha jabloňových sadů, 

kde se pěstují různé odrůdy konzumních jablek, činí téměř 70 hektarů. 

Nová výsadba a obnova jabloňových sadů přinášejí dlouhodobě 

nadprůměrných výnosy a vysokou kvalitu konzumních jablek, čímž 

je pěstitel schopen konkurovat i na vyspělých trzích v západních zemích.  

Jablka jsou dodávány na trhy v různých formách balení dle přání 

zákazníka například v bednách, 

kartónech nebo pytlících. Mezi 

zákazníky sadů patří 

velkoobchodní a maloobchodní 

společnosti a řada koncových 

spotřebitelů, kteří navštěvují 

podnikovou prodejnu. Prodej 

v této prodejně je celoroční 

a kromě jablek zde prodávají také 

vlastní med. V září a říjnu mají 

zákazníci možnost nakupovat 

jablka formou samosběru, který 

je populární jak u místních 

obyvatel, tak u zákazníků 

z blízkého i dalekého okolí. 

Vedle produkce konzumních 

jablek, společnost provádí 

dovozní a vývozní aktivity 

u dalších zemědělských komodit 

v rámci evropského kontinentu. 

V minulosti získala životická jablka řadu prestižních ocenění mimo jiné 

i na soutěži „Zahrada Čech – Litoměřice“. 

Výstavbou rychlostní komunikace I/11 a prodloužením Dlouhé třídy 

dojede k likvidaci životických sadů. 

Vlastníkem životických sadů jsou dvě společnosti: Sady Životice, spol. 

s r.o., Sady Životice – Producent s.r.o..  

Jednatelé obou těchto společností jsou: Ing. Stanislav Fridrich (podíl 

50%), Ing. Drahomíra Tošenovská (podíl 50%).  
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Došlo nám do redakční pošty: 

Pro toto aktuální číslo jsme vybrali z došlé pošty tři články životických 

občanů, které komentují aktuální dění v Životicích. 

V dalším čísle Občasníku vybereme další zajímavé články od Vás.  

Komentář k pořadu TV Polar 

Dne 20.06.2020 byl odvysílán na TV POLAR pořad s názvem „Diskuzní 

fórum“ na téma obchvat města Havířova – silnice I/11 Havířov – 

Třanovice. Pořadu se zúčastnili primátor města Havířova pan Josef Bělica, 

náměstek primátora Havířova pro investice a chytré město pan Bohuslav 

Niemiec, projektant společnosti Dopravoprojekt Ostrava pan Roman Kotas 

a náměstkyně ředitele ŘSD Ostrava paní Šárka Kubalová. Téma diskuze - 

Obchvat města Havířova. Na začátek by bylo zajímavé se pozastavit 

nad názvem pořadu „Diskuzní fórum“, kde by divák očekával dle definice 

slova „diskuze“ – věcný rozhovor několika osob nad určitým tématem, 

jehož cílem je rozebrat danou problematiku z různých stránek. V daném 

pořadu byla z nějakého důvodu však zastoupena pouze strana, 

která obchvat Havířova prosazuje. Absence protistrany (např. z řad 4500 

občanů, kteří podepsali petici proti obchvatu) vedla k tomu, že celý pořad 

vyzněl jako reklama na jedinečnou dopravní stavbu, která nemá v regionu 

obdoby.  

V první části pořadu, byly použity vizualizace z ulic Havířova, tyto měly 

ilustrovat hustotu dopravy ve městě. Vše by bylo v pořádku, kdyby záběry 

nebyly účelově prezentovány, tak aby „diskutujícím“ hostům hrály 

do karet.  Každý občan města Havířova přece vidí, že uvedená videa 

nejsou objektivním obrazem dopravní situace Havířova!  Proč byly 

zveřejněny pouze záběry z dopravní špičky, která i tak není nijak 

dramatická? Bylo by zajímavé pro ilustraci použít snímky dopravy 

z Hlavní třídy po 16:00 hodině, kdy doprava je spíše mizivá a všechny 

křižovatky je možné projet bez čekání. Jenže to by přece nebylo vhodné 

pro účel podpory tolik „potřebného“ obchvatu. 

Dále byly v pořadu uvedeny informace, jenž nebyly dále vysvětleny 

nebo byly znova účelově prezentovány tak, že je obchvat vyřeší. 

Konkrétně se hovoří o tom, že doprava v centru poroste – z jakého 

důvodu? Havířov přišel za 10 let o 10 tisíc obyvatel a demografické 

ukazatele hovoří o tom, že populace ve městě stárne. Také je zmiňována 

vysoká nehodovost a nedodržování rychlosti-proč tedy město neřeší situaci 
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úsekovým měřením jako již na jiných třech místech ve městě? Řešení 

je účinné a určitě levnější než 7 miliard Kč. 

Pan primátor v pořadu uvádí, že největší přínos obchvatu je pro okrajové 

části města konkrétně Podlesí a Životice-je zavádějící si myslet, že občané 

z daných lokací budou volit jízdu po obchvatu, když cesta na hlavní rondel 

po obchvatu je dlouhá 9 km oproti stávajícím cca 4,5 km. Další skutečností 

je to, že i tito občané musí jet přes centrum města např. s dětmi do škol, 

za nákupy, na úřady atd. Pan primátor, ale opomněl zmínit, že jako bonus 

daným lokacím přivede tisíce vozidel po prodloužené ulici Dlouhé 

a znehodnotí se tak rekreační zóna lesoparku a Životic. Dále také hovoří 

o tom, že obchvat vyřeší vnitřní dopravu - co to znamená vyřešit vnitřní 

dopravu? Občané se přece musí minimálně dopravit z domova do práce 

a za jinými povinnostmi každodenního života. Zajímavý fakt uvedl další 

z diskutujících pan Kotas a to, že Havířov není tranzitní město, 

tak co se má vlastně řešit? Aha, vlastně vnitřní doprava. 

Druhý z diskutujících za město pan Niemiec zmínil jako jeden z důvodů 

potřebnosti obchvatu situaci při opravě ulice Těšínská, kdy měly vznikat 

dopravně nebezpečné situace na objízdných ulicích Přátelství a U Křížů. 

Ulice Těšínská byla v daném rozsahu opravována historicky vůbec poprvé, 

bylo by fér uvést, kolik bylo dopravních nehod za dané období 

v souvislosti s danou opravou. A konečně - nikdo asi nikdy neviděl opravu 

jakékoli dopravní komunikace zcela bez dopravních komplikací, viz D1.  

Poznámka pana náměstka, že občané na Bludovickém kopci 

se ho dotazují, kdy už bude obchvat hotov působí minimálně úsměvně, 

jak je potřeba zmínit i zájem občanů o obchvat, ale je třeba také uvést, 

že toto řešení postrádá jakoukoli koncepci, neboť dopravu z ulice Těšínské 

přesune město na prodlouženou ulici Dlouhou, takže se vytlouká klín 

klínem. 

Celý pořad, jak už bylo řečeno, vyzněl striktně jednostranně a na fakta 

uvedená v něm nechť si každý občan Havířova udělá názor sám. 

Závěrem jedna myšlenka z úst pana primátora, která zaujala „Chceme 

rozvíjet kvalitní život pro naše občany“. Na tom jediném se asi shodneme, 

ale jestli má na mysli, že mladou generaci města Havířova bude motivovat 

pro život ve městě obchvat a díky tomu nenávratně zničená příroda 

pro sport a rekreaci, pak by bylo na čase se zamyslet nad tím, co občané 

města Havířova opravdu chtějí.  
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Vše pro občany 

Opravdu? Přístup úředníků magistrátu města Havířova je všeobecně znám. 

Jsou mistry v zatajování informací. Například projekt komunikace I/11 

nebyl znám veřejnosti, až po úniku informací z Občanské komise, 

na jejichž schůze je vstup přísně zakázán. Tento sbor stařešinů odkýval 

vše předložené jednohlasně, jako všechno co přichází z magistrátu 

pochopitelně bez předání informací občanům. 

Další sebeprezentací byl diskusní pořad na TV Polar. Této diskuse-

nediskuse se zúčastnili jen skalní zastánci komunikace I/11 – primátor 

a náměstek za magistrát, zástupce ŘSD a zástupce projektanta. A kde jsou 

zástupci občanů? Dle přítomných se podařilo přepracováním projektu 

ušetřit pár miliard korun. Část komunikace bude zúžena na 2 pruhy a část 

zůstane ve čtyřech pruzích (Suchá a Životice). Sám náměstek Niemiec 

připustil následnou dostavbu na původní projekt a napojení na dálniční síť. 

Takže dnes postavíme okleštěnou I/11 a příště, třeba za 10 let znovu 

rozkopeme trasu a dostavíme to, na čem jsme dnes ušetřili.  

Na dotaz moderátorky, zda budou postaveny protihlukové stěny, 

odpověděl náměstek Niemiec, tyto budou řešeny následně. Následně 

je také nikdy, když nejsou v rámci šetření součástí projektu. Takže 

postavíme ti před dům cestu (do budoucna dálnici) a vzniklý hluk je již 

problém tvůj a dalších obyvatel. Toto se týká mnoha občanů např. Polany, 

Dolany, Osinky a další.  

Takže milí spoluobčané použijte zdravý selský rozum a zapřemýšlejte, 

co nám magistrát Havířova dal a co nám vzal. Takto macešsky 

se k Životicím magistrát choval za jakékoliv vlády. 

Polská škola je dnes AMERIKA 

V roce 1871 vznikla první jednotřídní polská škola. Byla v rodinném 

domku. Obec Životice za vydatné pomoci místních obyvatel postavila roku 

1930 novou budovu školy. Po roce 1945 byla rozšířena o mateřskou školu. 

V této škole se učily děti od 1. do 5. třídy. Škola byla velmi důležitou 

součástí kulturního života obce. Populární byly radovánky (obdoba Dne 

dětí), kdy učitelé a děti připravili program a rodiče s prarodiči se postarali 

o pohoštění. Zábava dospělých trvala až do večera. Další aktivitou byly 

různé kurzy pro ženy.  

V rámci integrace školství roku 1976 byly slučovány malotřídní školy 

do centrálních devítiletek. Toto způsobilo zánik polské školy v Životicích. 
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V budově následně sídlili instituce KSČ, PZKO, Klub mladých (Svazáci) 

Klub žen a dokonce tam měli zkušebny mladí muzikanti. 

Úřad města Havířova neměl zájem o rozvíjení polské kultury, a proto 

cíleně neprováděl opravy a údržby. Budova chátrala a následně byla 

prodána. Dnes slouží jako restaurace a penzion s názvem AMERIKA. 

A kdo dnes ví, že se vaří v ředitelně a sedíte v učebně?  

Takto pro nezájem Havířova skončil i poslední objekt v jeho vlastnictví – 

Dělnický dům, který si postavili sami občané Životic – naši předci. 

Pamětníci ještě žijí. 

Místo podpory kultury obce Životice byl cíleně vyštván poslední nájemce 

restaurace. Následně byla budova částečně opravena a prodána. Dnes již 

není co prodat a ze Životic se stal klasický satelit, kde neznáte ani nejbližší 

sousedy. Takto skončila obec Životice pod nadvládou města Havířova.  
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Kvíz 

1. Víte kolik obyvatel je trvale hlášeno v Životicích? 

2. Víte kolik obci v ČR má méně obyvatel než Životice a zdárně 

prosperuje? 

3. Kolik částí májí Životice a jak se nazývají? 

4. Jaká je plocha Životic? 

5. V životicích je přibližně 14,5 km místních komunikací a silnice 

I. třídy. Dokážete, odhadnou, kolik a jakou délku chodníků máme 

v Životicích? 

6. Kolik přechodů najdete v Životicích? 

7. V Životicích město budovalo cyklostezku, Tipněte si kolik m 

cyklostezek bez provozu aut je v Životicích? 

8. Jaká je nejstarší zmínka o Životicích? 

9. Kolik křížů, v minulosti vyznačující cestu pocestným je 

v Životicích? 

10. Kolik mužů bylo zastřeleno při Životické tragédii 

11. Kolik památkově chráněných objektů se nachází v Životicích 

Odpovědi na kvízové otázky: 

1.1399 obyvatel 

2.5 146 obcí z celkového počtu 6 258 obcí, což je 82% 

3.4 části - Životice, Dolany, Polany a Pacalůvka 

4.Přibližně 3,04 km
2
 

5.1 chodník na ulici Padlých hrdinů délky 950 m 

6.3 přechody, jeden u Tenis hillu a dva u zvoničky 

7.188 m kolem lesoparku, 75 m na ulici Na osinách 

8.První zmínka v pramenech je z roku 1533 

9.3 kříže, jeden na křížení ulic Přátelství a U křížů, dva na 

ulici Padlých hrdinů u Zvoničky a na Pacalůvce u domu 

č.p. 365/85c 

10.6.8.1944 nacisté zastřelili 36 mužů z Životic a okolních 

obcí 

11.4 objekty. Životický zámek, Památník obětem nacistického 

teroru, kříž na ulici Padlých hrdinů na Pacalůvce, zvonička 

na hřbitově 
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Poděkování 

Na závěr tohoto vydání bychom rádi 

poděkovali všem aktivním občanům Životic, 

kteří přispívají svým názorem, svými 

prostředky nebo příspěvky k naplňování cílů 

našeho spolku. Vaše podpora a Váš zájem 

nás naplňuje a dodává energii do další práce.  

Chcete s námi spolupracovat? 

Pokud Vás činnost našeho spolku oslovila 

natolik, že máte zájem se aktivně podílet 

na dalším dění, tak neváhejte a přidejte 

se k nám. Můžete oslovit někoho z členů 

spolku, nebo rovnou přijít na jednu 

z pravidelných schůzek, které se konají každé 

první pondělí v měsíci v restauraci Amerika 

v Životicích od 18 hodin. 

Důležité informace:  

Životice Sobě z.s. číslo účtu: 2801599198/2010 

email: info@zivoticesobe.cz 

Kde najdete více informací? 

Všechny relevantní informace a přehled aktuálního dění najdete na našich 

internetových a facebookových stránkách.  

www.zivoticesobe.cz 
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