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Úvod 

Dovolili jsme si pro Vás připravit Životický občasník, ve kterém chceme shrnout 

naši dosavadní činnost a poskytnout nové informace. Tímto prvním číslem 

zahajujeme nepravidelné vydávání našeho informačního občasníku. 

Věříme, že Vám tyto informace budou přínosem a budete se těšit s námi na další. 

Participativní rozpočet pro rok 2020 

V roce 2019 byl zaveden v našem městě Havířov nový projekt pod názvem 

Participativní rozpočet města, kdy si občané sami rozmyslí, jak by chtěli 

přidělené peníze pro svou městskou část investovat a zvelebit tak své okolí. 

V roce 2019 bylo naší městské částí přiděleno zhruba na občana 68,- Kč 

tj. dohromady při počtu 1339 obyvatel, kdy výsledná částka byla 92 tisíc korun. 

Na tuto částku nebyl v loňském roce žádný projekt  předložen a tudíž nebyl 

realizován a ušetřená částka se převedla do roku 2020. K této částce přibylo 

na každého životického občana 69,- Kč, a tudíž máme po sečtení částku 185 

000,- Kč. Za sečtený rozpočet let 2019 a 2020 už pár místních občanů začalo 

plánovat.  

Ze Životic bylo podáno celkem 5 návrhů, z toho náš spolek podal návrhy 2, kdy 

jeden byl z neoprávněných důvodů zamítnut (viz webové stránky) a druhý 

„Životické Vánoce 2020“ postoupil do hlasování. Ovšem důležitá součást 

„Životických Vánoc 2020“ - vánoční stromeček byl z návrhu vyškrtnut, měl býti 

dominantou celého projektu. Další 2 návrhy byly podány Občanskou komisí 

Životice, z toho jeden byl zamítnut pro špatné zpracování a druhý postoupil 

do dalšího kola s názvem „Podzimní drakiáda“.  

Chtěli bychom poděkovat za iniciativu občanky, jenž podala návrh, který také 

postoupil do dalšího kola bez jakýchkoliv úprav a je vhodný k realizaci 

pod názvem „Kdo si hraje, nezlobí“. Tento projekt by měl být realizován 

na dětském hřišti při ZŠ Zelená a rozšířit tak mobiliář tohoto hřiště.  

Pro tyto 3 projekty, které postoupily do dalšího kola, je možné hlasovat 

v průběhu měsíce června na stránkách www.havirov-city.cz nebo osobně 

s pomocí Koordinátora participativního rozpočtu - Bc. Petra Gregorová, tel. 596 

803 198, gregorova.petra@hvirov-city.cz, 6. patro, Kancelář B-603, ekonomický 

odbor MMH. 

Milí občané je na nás, který ze tří předložených návrhů si zvolíme jako vítěze 

a budeme se z něj společně s našimi dětmi radovat. 

Vyzýváme Vás proto, abyste se hlasování zúčastnili a vybrali ten pravý projekt. 

file:///C:/Users/hanak/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/WTTTL0D0/www.hairov-city.cz
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Investice města v Životicích v posledních letech zamrzly 

V samostatném letáku, který je možno shlédnout na našem webu, jsme 

v loňském roce rozebírali investice města za posledních deset let do městské 

části Životice. Nebyla to žádná sláva, kromě výstavby dotované splaškové 

kanalizace, která z nepochopitelných důvodu stále chybí v centrální části Životic 

a problematického multifunkčního hřiště za hasičárnou to bylo jen investiční 

paběrkování. Celkově město za deset let investovalo ze svých kapitálových 

prostředků (bez započítání dotací) v Životicích pouhých 36,6 mil. Kč, 

což je zajisté na tak velkou městskou část, osídlenou 1339 občany, málo.  

V posledních třech letech však město investice do Životic prakticky 

zastavilo. Jedinou aktivitou byla oprava asfaltového povrchu místní komunikace 

ul. Hraniční s chodníkem kolem lesa, spojená s položením asfaltu na úseku 

cca300m na konci ulice na Osinách v roce 2018. V loňském roce dokonce 

město neinvestovalo v Životicích vůbec a letos se můžeme dočkat velmi 

podobného scénáře. Možná se podaří zrealizovat za pár stovek tisíc korun 

přechod pro chodce na ul. Padlých hrdinů v blízkosti zóny Osinky, nicméně 

bez městem slibovaného úsekového měření. Potřebná stavba chodníku 

Na Pacalůvku se pro jistotu nezačala ani projektovat, byť se vedení města 

realizaci této stavby v minulosti zavázalo a v loňském roce dokonce přislíbilo.  

Město by mělo své investice směřovat do všech svých částí rovnoměrně 

a spravedlivě. Příjmy celého města činí letos přes 2,2 miliardy korun 

a na investice je vyčleněno přes 423 miliónů korun. Na jednoho obyvatele města 

tak připadají investice ve výši 5 850,- Kč, což by znamenalo v Životicích 

investovat ročně okolo 8 000 000,-Kč. A to do této kalkulace nejsou zahrnuty 

prostředky, které město vynakládá přes své zřízené společnosti Havířovská 

teplárenská společnost, Městská realitní agentura, Technické služby Havířov, 

společnost Zámek, nebo Správu rekreačních a sportovních zařízení Havířov.  

Společné prostředky a investice jak je vidno končí v jiných částech 

Havířova, na nás zbývají jen drobné, nebo vůbec nic… 

Přitom je tady k realizaci spousta potřebných projektů. Namátkou můžeme 

zmínit výstavbu chodníku podél frekventované silnice Padlých hrdinů, 

nebo chodníku na Zelené a U Křížů, výstavbu spolkového domu 

s tělocvičnou, místo prodaného dělnického domu, nebo například dostavbu 

splaškové kanalizace, či zpevnění příjezdových komunikací Na Pacalůvce. 

To je však jen malý výčet potřebného.  
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Hájí dostatečně Občanská komise č. 6 Havířov-Životice 

zájmy občanů Životic? 

Na úvod je potřeba uvést, že občanská komise je zřízena Radou města Havířova 

jako její poradní orgán a její členové jsou také voleni radou na základě 

politických nominací. Není naší snahou práci občanské komise dehonestovat, 

ale představit občanům Životic fungování komise na příkladu námi 

kritizovaného koridoru a prodloužené Dlouhé třídy. 

 Dne 30.5.2018 občanská komise v rámci schválení „Návrhu koncepce 

rozvoje části města Havířov – Životice“ v podstatě vydává souhlasné 

stanovisko městu s výstavbou koridoru a pobízí město k realizaci 

prodloužené Dlouhé třídy. Vše bez jakékoli veřejné diskuze s občany 

Životic.  

 V listopadu 2018 byl předseda občanské komise spolu s některými členy 

informován o iniciativě vzniku našeho spolku, který bude mimo jiné hájit 

občany Životic před dopady výstavby rychlostního koridoru 

a prodloužené Dlouhé třídy. 

 Dne 20.2.2019 se občanská komise za přítomnosti politického vedení 

města Havířova distancuje od aktivit nově vzniklého spolku. Nabádá 

však „pro otevřené a přímé jednání k problémovým tématům“. 

 Dne 25.2.2019 se schůze občanské komise účastní na základě pozvání 

zástupci spolku Životice Sobě. Občanská komise se snaží část občanů, 

kteří přišli podpořit iniciativu spolku, nepustit do jednací místnosti, 

jelikož jsou jednání komise neveřejné. Diskuze je ostrá, přičemž spolek 

deklaruje, že problematika odtržení Životic od Havířova je spojená 

především s podporou města k výstavbě koridoru, prodloužené Dlouhé 

třídy a velmi nízkými investicemi v této městské části.  

 Občanská komise dne 22.5.2019 za přítomnosti náměstka primátora 

města Havířova Mgr. Niemiece schvaluje usnesením, že po dokončení 

technickoekonomické studie obchvatu se tato stane „kvalifikovaným 

podkladem pro další jednání s občany“. 

 Spolek Životice Sobě společně se spolkem Naše Životice pořádají 

na školním hřišti dne 23.5.2019 první veřejné setkání s občany a vedením 

města, kde protestují proti výstavbě koridoru. 
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 V červnu 2019 zahajuje spolek Životice Sobě petiční akci proti výstavbě 

koridoru a prodloužené Dlouhé třídě a občanům města vysvětluje 

problematiku, dopady a souvislosti plánované výstavby. 

 Dne 20.6.2019 občanská komise společně s vedením města pořádá 

veřejné setkání s občany Životic ve venkovní areálu Tennis Hillu. 

Pod tíhou reakcí životických obyvatel občanská komise vyzývá 

usnesením vedení města, aby se v „rámci zpracovávání nové 

technickoekonomické studie obchvatu Havířova propracovala i jiná 

varianta vedeni trasy této cesty a to zcela mimo území části města 

Havířova – Životice“. 

 Až do ledna 2020 občanská komise nemá potřebu vést dialog na téma 

výstavby koridoru s odůvodněním, že ještě není zpracována 

technickoekonomická studie. 

 Dne 15.1.2020 je občanská komise seznámena Mgr. Niemiecem 

s konceptem technickoekonomické studie. Ihned na to spolek Životice 

Sobě žádá písemně předsedu komise o účast na další nejbližší schůzi 

občanské komise s cílem dalšího společného jednání a postupu v této 

věci, jak bylo dříve dohodnuto. Dne 19.2.2020 schvaluje občanská 

komise odpověď na výzvu spolku s tím, že společná jednání nemají 

racionální význam. Společné jednání se tedy neuskutečnilo. 

 V dubnu letošního roku je studie hotová. Vedení města a občanská 

komise však směrem k občanům mlčí. 

 Dne 27.5.2020 občanská komise jedná za zavřenými dveřmi s náměstkem 

primátora Mgr. Niemiecem o společném postupu ke koridoru. Účast 

veřejnosti není žádána a veřejná diskuze se nepřipouští. 

 Dne 22.6.2020 bude Zastupitelstvo města Havířova na svém zasedání 

schvalovat stanovisko města Havířova k technickoekonomické studii. 

Názor občanů Životic vedení města nezajímá, proč taky… 

Za období posledních pěti let občanská komise iniciovala jediné veřejné setkání 

s občany Životic a to na popud tlaku spolku Životice Sobě. Zda je to dostatečné, 

necháváme na zvážení čtenářům… 

Poznámka autora: Citace a informace uvedené v článku vycházejí ze zápisů 

občanské komise č. 6 Havířov-Životice, volně dostupné na portálu města 

Havířova.  
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Neprojednání petice v Zastupitelstvu města Havířova? 

Vedení města vědomě porušilo zákon! 

Spolek Životice Sobě společně s dobrovolníky začal v červnu loňského roku 

sbírat podpisy pod peticí proti podpoře města Havířova k realizaci 

přeložky  silnice I/11 Havířov-Třanovice a prodloužení Dlouhé třídy. K tomuto 

účelu byl pořízen petiční stánek s mapovými bannery a vytištěn speciální 

informační leták, který přehledně popisoval dopady těchto staveb na občany 

Havířova a okolních obcí.   

Mimo samotný sběr podpisů bylo primárním úkolem petičního týmu informovat 

o celé problematice širokou veřejnost a diskutovat s občany na téma prodloužené 

Dlouhé třídy a přeložky Silnice I/11 Havířov – Třanovice v navrženém koridoru. 

Po celou dobu konání petičních stánků jsme zaznamenali ohromný zájem 

občanů o danou problematiku a utvrdili jsme se, že takto významný stavební 

projekt si zaslouží komplexní diskuzi ve veřejném prostoru a důkladné zvážení 

všech přínosů a negativních dopadů na život občanů našeho města. Zaujetí 

občanů o danou problematiku odrážel i celkový počet podpisů pod peticí, 

který výrazně předčil naše očekávání a činil bezmála 4500 podpisů. 

O to větší překvapení čekalo všechny signatáře petice, když i přes výzvu 

současné vedení města odmítlo projednat petici na Zastupitelstvu města 

Havířova. Nejen že tímto vědomě porušilo zákon č. 128/2000 Sb. o obcích, 

ale ukázalo vztyčený prostředníček všem, kterých se tato stavba dotýká. Spolek 

Životice Sobě podal v této věci podnět na Ministerstvo vnitra, které 

má na starosti dohled a kontrolu nad obcemi a městy v České republice. 

Po prošetření ve svém stanovisku dne 23.3.2020 Ministerstvo vnitra 

potvrdilo, že vedení města Havířova neprojednáním petice pochybilo 

a porušilo zákon!  Celý obsah znění stanoviska MV naleznete na našem 

spolkovém webu. 

Naši snahou bylo vždy otevřeně a věcně komunikovat s vedením města Havířova 

ve věci nalezení shody v otázkách problematiky přeložky silnice I/11 Havířov- 

Třanovice a prodloužené Dlouhé třídy. Tyto snahy však byly a jsou vedením 

města Havířova zcela ignorovány a dochází tak k prosazování mocenského 

postoje, který v konečném důsledku jde proti občanům našeho města. Centrum 

města Havířova, lokalita Podlesí, Prostřední Suchá a především Životice 

budou v případě realizace koridoru trvale poškozeny. Obdobně je na tom  

rekreační obec Těrlicko nebo Třanovice. 
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Petice v číslech 

Přinášíme Vám pár zajímavých čísel k realizované petiční akci. Věděli jste 

například, že: 

 petici podepsalo 4460 občanů Havířova a okolních obcí? 

 bylo vyplněno celkem 440 podpisových archů, tedy dva plné šanony? 

 sběr podpisů pod petici byl realizován od června do října roku 2019 

a aktivně se ho účastnilo nad rámec členů spolku i 26 dobrovolníků z řad 

občanů našeho města a obce Těrlicko? 

 s petičním stánkem jsme navštívili 36 míst a stánek byl otevřen 

v průměru 2,5 hodiny na každém místě? 

 díky iniciativě občanů okolních obcí byl stánek vztyčen 2x v Těrlicku 

a 1x v Horní Suché? 

 bylo zřízeno 5 stálých petičních míst na různých místech v Havířově? 

 pro účely petice bylo vytištěno 15 100 velkých barevných informačních 

letáků ve formátu A2, přičemž 2/3 tohoto počtu bylo distribuováno 

do poštovních schránek a zbytek rozdán u petičního stánku? 

 celková váha informačních letáků činila 417,5 kg?  

 

 

Ať Životice neskončí o nás bez nás 
 

Přijďte se podívat, popřípadě i vystoupit na  

14. zasedání zastupitelstva města Havířova 

v pondělí - 22.6.2020 v 15 hod. 

 v Kulturním domě Radost 
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Problematika řešení dopravy v Moravskoslezském kraji? 

Byli jsme u toho! 

Zástupci spolku Životice Sobě se zúčastnili dne 13.2.2020 na půdě Krajské 

hospodářské komory MSK kulatého stolu za přítomnosti náměstka pro dopravu 

a chytrý region Ing. Jakuba Unucky, vedoucích úředníků MSK, starostů obcí 

kraje a odborné veřejnosti. Tématem kulatého stolu bylo komplexní řešení 

dopravy našeho kraje s ohledem na stávající stav a vývoj pro léta příští. 

V příjemné diskuzní atmosféře se probírala silniční, železniční i letecká doprava, 

ať už osobní, nebo nákladní.  

Bylo konstatováno, že dokončením aktuálně realizovaných silničních staveb 

(například obchvat Karviné, Frýdku – Místku s vazbou na rekonstrukci silnice 

D48 směr Nový Jičín) dojde k dokončení páteřní silniční sítě. Samozřejmě došlo 

také na problematickou přeložku silnice I/11 Havířov – Třanovice, kde bylo 

konstatováno, že záměr se nesetkává s pochopením části obyvatelstva Havířova 

a přilehlých obcí. V diskuzi se probírala i problematika levého odbočení 

z Rudné na Šumbark 3, kdy bylo vedoucím odboru dopravy MSK Ing. 

Murasem konstatováno, že aktuálně situaci řeší soud a následně v případě 

zamítnutí žaloby o neplatnost rozhodnutí dojde k zamezení levého odbočení. 

Ing Muras očekává, že jasno v této otázce by mohlo být do půl roku. 

V rámci železniční dopravy je prioritou kraje realizace vysokorychlostní tratě 

mezi Ostravou a Brnem, která by zkrátila dobu přepravy mezi krajskými městy 

až na 45 minut. Byli jsme také informováni o zavedení pravidelné letecké linky 

Mošnov – Varšava, kdy tento přestupní bod zpřístupní desítky nových destinací 

pro občany kraje. 

Na závěr nelze než s podivem konstatovat, že setkání se nezúčastnil nikdo 

z politické reprezentace města Havířova. Jestli je to tím, že toto téma vedení 

města nezajímá, nebo má ve všem jasno, to ale nevíme.  

Výňatek z Informátoru obce Horní Suchá 5/2020 

Z článku Ze zasedání zastupitelstva obce: „Z jiného soudku byl do programu, 

týkající se projektování obchvatu Havířova pomocí přeložky komunikace I/11 

v úseku Havířov – Třanovice. V současné době probíhá úprava stávající studie 

za účelem zlevnění plánované stavby. Kromě několika připomínek technického 

rázu ZO konstatovalo jednoznačný závěr -  tato komunikace není pro obec 

Horní Suchá přínosem a její stavba bude mít pro obec pouze negativní 

dopady.“ Ing. Jan Lipner, starosta obce 
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Parkovací místa v Havířově 

Každý dostáváme do schránek Radniční listy, kde nám každou chvíli prezentují 

jaký je nedostatek parkovacích míst ve městě. Jakmile se postaví nové, již se 

to prezentuje, nejlépe s fotografií, na které stojí i některý z radních a s popisem 

co se pro to ve městě udělalo. Já jako občan Životic jsem se nad tím musel 

pozastavit a dát si to trochu do souvislostí. 

Abych mohl zaparkovat, tak jsem si pořídil pozemek, postavil garáž, zpevněnou 

plochu a někteří i nějaký přístřešek. Z toho všeho musím ještě odvádět daň 

z nemovitostí, která nakonec končí v městské kase. Je to moje rozhodnutí a jsem 

zvyklý se postarat sám o sebe. Chápu, že takové možnosti občan na sídlišti nemá 

a proto mu město staví parkovací místo, aby měl kde zaparkovat své jedno, dvě 

auta. 

Když se ale na to podívám s nadhledem, tak mi nejde na rozum, 

proč, když Životičtí občané a i občané jiných okrajových částí města, 

si tyto problémy řeší sami, nezatěžují tím město a jeho rozpočet, je pak město 

hluché k jejich požadavkům, aby nám tady postavili věci, které nám tady chybí 

a potřebovali bychom je. Samozřejmě nejsou to parkovací místa, ale chodníky, 

více bezpečných přechodů, zajištění opatření pro zklidnění dopravy na ulici 

Padlých hrdinů, místo kde by se mohli občané scházet a pořádat společné akce 

pro místní občany a děti. Místo toho v Životicích za poslední dobu 

se neinvestovalo vůbec, dělnický dům nám radní prodali bez náhrady, děti z MŠ 

jezdí na svůj maškarní ples přes celé město až na Šumbark a chodník 

na Pacalůvku se nepostaví, protože tady chtějí rychlostní koridor. 

Zůstává mi nad tím rozum stát. Nechci, aby se nakonec v Životicích provedla 

jedna MEGA investice, rychlostní koridor a prodloužení Dlouhé třídy 

s mimoúrovňovou křižovatkou v sadech, zničilo to co je zde pěkné, postavilo 

něco, co místní nechtějí a my na tom jenom prodělali a někdo jiný vydělal. Proto 

jsem se pustil do boje za něco co má smysl. Vím, že to bude dlouhý boj a pevně 

doufám, že vítězný. 
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Samostatné Životice 

Přesně před 60 lety: 1. července 1960 došlo k velké administrativní změně – 

katastr Havířova byl rozšířen o území Dolní Suché, zbývajících částí obcí 

Šumbark, Dolní Bludovice, a také o Životice. Rozloha Havířova se tak zvětšila 

ze 624,22 ha na 2973,74 ha a počet obyvatel se zvýšil o dalších 11 290. 

Počet obyvatel stoupal ve městě i na vsi. V rámci akcí „Z“ se stavěly chodníky, 

budovy a mladí lidé ze Životic se stěhovali do města za pohodlnějším životem. 

Nicméně vesnice žila dále, pořádaly se plesy, dožínky a společenské akce, 

kterých se rádi účastnili místní i havířované.  

Dnes je situace jiná, ten, kdo může, se stěhuje do okrajových částí Havířova blíž 

k přírodě. Je však zjevné, že město na tyto své části nedbá. Jako občané Životic 

víme, že život na okraji Havířova nás stojí nemalé úsilí. Platíme jedny 

z nejvyšších daní za své domy. Ke školce a škole vede chodník jen z části 

Životic, škola nemá tělocvičnu, na druhý stupeň ZŠ musejí děti dojíždět 

do města, budovu polské školy město prodalo. Z místní lidové hospody 

je soukromá tiskárna, lidé se nemají kde setkávat se svými sousedy, plesy 

a dožínky se nekonají. Kulturní památka životický zámek z 16. století byla 

prodána soukromníkovi a chátrá. Z dříve živé vesnice se stala ubytovna. 

Kam se vydat za společenským životem a kulturou? Do města? K tomu 

je potřeba auto nebo velký kopec odvahy, protože pěšky se bezpečně 

do Havířova dojít nedá. Bezpečně se nedá chodit ani po okolí v Životicích, 

protože nám chybí chodníky. Za celých 60 let společného soužití s městem 

se nenašly finance na chodníky, ale na prodlouženou Dlouhou se prostředky 

najdou. Za celých 60 let byly Životice obohaceny částečně kanalizací, hasiči 

dostali potřebné vybavení a vedle hasičské zbrojnice, mezi rodinnými domy, 

vzniklo nové hřiště, s omezeným provozem.  

Co bylo, je minulostí a nedá se změnit. Co bude, nikdo s jistotou neví, 

ale z velké části to může ovlivnit každý z nás. Opětovné osamostatnění Životic 

je jedna z možností, jak zlepšit kvalitu života místních obyvatel. Další možností 

je změna přístupu města Havířova ke své okrajové části Životice, ve které 

se počet obyvatel zvýšil na dvojnásobek za posledních 20 let.  

O oddělení obce nerozhoduje žádný orgán města, ale občané dané části 

v místním referendu. Pokud se hodlá část obce oddělit, musí splňovat souběžně 

tyto podmínky (§ 21 odst. 1 zákona o obcích): 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Doln%C3%AD_Such%C3%A1_(Hav%C3%AD%C5%99ov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%A0umbark
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bludovice_(Hav%C3%AD%C5%99ov)
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotice_(Hav%C3%AD%C5%99ov)
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- musí mít samostatné katastrální území sousedící nejméně se dvěma 

obcemi nebo jednou obcí a cizím státem, 

- toto katastrální území musí tvořit souvislý územní celek,  

- na tomto území musí být po oddělení alespoň 1000 občanů, 

- stejné podmínky musí splňovat i obec (zbytek obce) po oddělení její 

části, 

- s oddělením části obce musí vyslovit souhlas v místním 

referendu občané žijící na území té části obce, která se chce oddělit. 

 

Dle současného stavu je městská část Životice zahrnuta v katastrálním území 

Bludovice, které je dále tvořeno městskými částmi Bludovice a Podlesí. 

Vytvořením nového katastrálního území „Životice“, které by korespondovalo 

s katastrální hranicí obce Životice z konce padesátých let minulého století, 

bude splněna jedna z podmínek pro možnost vzniku samostatné obce. 

  

mapa stabilního katastru Životice 1836 
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Krásné výročí Základní školy v Životicích 

Naše škola se letos slaví krásné výročí 95 let. V roce 1924 byla zdejší škola 

po těžkých překážkách povolena v rodinném domku č. 2, jak uvádí kronika 

Životic. Vzniká česká škola o jedné místnosti v roce 1925, jak je uvedeno 

na stránkách naší školy, která se postupem času stala nevyhovující vzhledem 

ke stálému přírůstků žáků. Tato situace začala být řešena v roce 1934 a dne 

1. listopadu roku 1935 se škola přestěhovala do nynější budovy, která byla 

postavena ústředím Slezské Ostravy, kde se vyučuje dodnes. Školu v letošním 

roce navštěvuje 77 žáčků, jsou rozděleni do 3 tříd a celkem se zde vyučuje pět 

ročníků povinné školní docházky. Nachází se zde počítačová učebna, malá 

tělocvična a školní družina. Děti mají různé kroužky a aktivity, 

mezi nejzajímavější zájmovou činnost patří zapojení od roku 2011 do Programu 

Ekoškola  a my jsme velice rádi, že ani našim malým spoluobčanům není 

ekologická situace lhostejná a zajímají se o své okolí. Absolventi naší školky i 

školy se stávají přáteli na celý život. Tímto děkujeme pedagogům, kteří naše děti 

připravují do života a přejeme jim a naší krásné škole mnoho dalších šťastných 

let a žáků do budoucna.  
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Historické střípky ze Životic Víte že? 

 v roce 1533 se poprvé v pramenech setkáváme s Životicemi. 

 v roce 1871 došlo k opětovnému osamostatnění a vzniku 1. jednotřídní 

polské školy. 

 v roce 1888 byl v obci zřízen evangelický hřbitov.     

 v roce 1922 byl postaven „Dělnický Dům“.  

 V obci byly tři hospody, horní U Jelena Jindřicha Mokroše čís. 9, druhá 

spodní Žofie Mokrošová čís. 78 a třetí na Pacaluvce Adolfa Poláka 

čís. 30. 

 v roce 1956: Paní Emilie Dudová dostala od Místního Národního Výboru 

Rekreaci do Prahy, jako nejlepší rolnice v obci – foto. 

 v roce 1959: Drůbežárna slepic ukončila svou činnost. 

 v roce 1965: Stěhování hospody „Dělnicky Dům“ kvůli přístavbě, 

do bývalé dřevěné ubytovny Bytostav u domu pana Jan Taraba hospůdka 

se jmenovala „Betlémek. 

 v roce 1984: U příležitosti 40 výročí Životické tragédie, byla otevřena 

nová expedice „Boje proti fašismu“  dne 4.8.1984. 

 

 

 

  

Oceněná paní Emílie Dudová 
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Plastika Svatého Jana Nepomuckého v Životicích 

Socha Jana Nepomuckého na vysokém 

architektonickém podstavci z konce 18. 

či začátku 19. století postavená před 

životickým zámkem byla v roce 1994 

prohlášená za kulturní památku a zapsaná 

v Ústředním seznamu kulturních památek. 

V roce 2010 byla přemístěna do kostela 

Svaté Anny v Havířově. Dnes na jejím 

původním místě stojí kopie sochy 

a podstavce zhotovena podle jejího 

originálu.                      

Jan či Johánek z Pomuka  byl generální 

vikář pražského arcibiskupa, později 

uctívaný jako svatý Jan Nepomucký, 

mučedník katolické církve a jeden 

z českých zemských patronů.  

Narodil se někdy kolem roku 1340 v Pomuku (dnešnímu Nepomuku), který 

náležel cisterciáckému klášteru.  Zastával úřad generálního vikáře, který již 

v 80. letech 14. století díky svým pravomocím hrál podstatnou roli ve správě 

arcibiskupství, v neklidné době sporu mezi arcibiskupem a králem. Po smrti 

opata kláštera v Kladrubech došlo k zásadnímu vývoji ve sporech o obsazování 

úřadů. Král totiž mínil vytvořit z kláštera nové biskupství obsazené sobě věrným 

biskupem a tím zmenšit arcibiskupovu moc. Jan však 10. března 1393 potvrdil 

nového opata. Spor o Kladruby a potvrzení této listiny bylo nejspíše hlavním 

důvodem, proč byl Jan zajat a umučen k smrti. Teprve 15. května roku 1715 

pražský arcibiskup František Ferdinand Khünburg úspěšně zahájil beatifikační 

proces Jana Nepomuckého a v roce 1721 papež Inocenc XIII. prohlásil Jana 

za blahoslaveného.  

Osudy Jana z Pomuku nekončí jeho smrtí – legenda o jeho životě a především 

smrti prochází v průběhu dalších českých dějin velmi zajímavými a vrtkavými 

peripetiemi.  

 

  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1ln%C3%AD_vik%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Gener%C3%A1ln%C3%AD_vik%C3%A1%C5%99
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcidiec%C3%A9ze_pra%C5%BEsk%C3%A1
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svat%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Mu%C4%8Dedn%C3%ADk
https://cs.wikipedia.org/wiki/Katolick%C3%A1_c%C3%ADrkev
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_%C4%8Desk%C3%BDch_sv%C4%9Btc%C5%AF
https://cs.wikipedia.org/wiki/1340
https://cs.wikipedia.org/wiki/Biskupstv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1715
https://cs.wikipedia.org/wiki/Arcibiskup
https://cs.wikipedia.org/wiki/Franti%C5%A1ek_Ferdinand_Kh%C3%BCnburg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blahoslaven%C3%BD
https://cs.wikipedia.org/wiki/1721
https://cs.wikipedia.org/wiki/Inocenc_XIII.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Blahoslaven%C3%BD
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Pro chvíle oddechu 

1.     V         

2.    M          

3.      B        

4.           F   

5.    K          

              

6.     B         

7.  T            

8.     B         

9.      N        

10.            L  

11. Š             

12.     G         

 

1. Uvolněný radní pro sport 

2. Předseda OK Životice 

3. Primátor města Havířova 

4. Křestní jméno primátora města Havířova 

5. Zastupitelka za ANO 2011 

6. Majitel pozemků bývalých šachet pod koridorem 

7. Spolumajitelka sadů a manželka poslance evropského 

parlamentu 

8. Náměstek pro ekonomiku a správu majetku 

9. Náměstek pro investice a chytré město 

10. Předseda komise životního prostředí 

11. Předsedkyně finančního výboru 

12. Náměstkyně pro sociální oblast 

  

Tajenka: CHTĚJÍ KORIDOR 
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Poděkování 

Na závěr prvního vydání našeho nepravidelného 

občasníku bychom chtěli poděkovat všem, kteří jsou 

aktivní, a není jim osud Životic lhostejný. Děkujeme 

za jakoukoliv pomoc, ať už se jednalo o pomoc 

při sběru podpisů na petičních arších, který proběhl 

v loňském roce nebo roznos letáků či finanční podporu, 

sběr a poskytování informací a v neposlední řadě 

i za účast na našich společných pravidelných 

pondělních setkáních. Velice nás těší Vaše podpora 

a stálý zájem o vývoj situace. Děkujeme i za podněty 

do dnešního vydání. Věřte, že nesedíme se založenýma rukama a stále 

přemýšlíme, co můžeme udělat pro dobro našich Životic. Účastníme se různých 

jednání, odesíláme žádosti o poskytnutí informací, žádáme organizace o granty 

a chystáme se uskutečnit další společné setkání. 

Pokud máte pocit, že chcete občanům sdělit jakékoliv zajímavé informace, které 

se nás týkají, budeme za Vaše podněty rádi a pokud budou v souladu s naším 

posláním, rádi je zveřejníme. 

Děkujeme Životice Sobě, z.s. 

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 

Chcete s námi spolupracovat? 

Pokud Vás činnosti našeho spolku oslovily 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 sudé pondělí v restauraci Amerika v Životicích od 18 hodin. 

info@zivoticesobe.cz
www.zivoticesobe.cz

