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Úvod 

I přes nelehkou situaci a dobu covidovou náš spolek pilně pracuje a 

připravil pro Vás další číslo Životického občasníku. Ohlasy z minulých 

čísel nám dávají inspiraci pro další práci. 

Rozhovor s členkou spolku 

„Zaráží mě přístup města k Životicím“ 
říká Ivana Glacová 

Přinášíme krátký rozhovor s místopředsedkyní spolku ŽS o motivaci, 

odhodlání a vůli k řešení problémů v městské části Havířov – Životice. 

Ahoj Ivi, jsi jeden ze zakládajících členů spolku, co tě přivedlo 

k myšlence založení spolku? 

Jedním slovem? Asi silnice. Ale to asi 

musím začít od začátku. Jsem člověk 

městský, který vyrůstal v panelové 

betonové anonymitě. Když jsem povyrostla 

a začala jsem objevovat s kamarádkami a 

kamarády svět mimo panelový dvorek, 

byly to právě Životice, které byly za rohem 

a kde jsme objevovali jiný svět. Třešně a 

jablka utržené ze stromu, kukuřice na 

polích, jízdy na kole, cesta na přehradu, procházky v kterémkoliv ročním 

období, to všechno nám městským dětem nabízely právě Životice. Když 

jsme založili s manželem rodinu a rozhodli se žít jinak než v „paneláku“, 

nabízelo se začít hledat v blízkosti domácího Havířova a samozřejmě 

zvítězily zelené, čisté, vzdušné Životice. Co na tom, že tam byla čára pro 

nějakou silnici, o které všichni svorně tvrdili, že tam nikdy nebude, 

protože všichni vědí, že je to dnes již nesmyslný projekt? Takže když 

v roce 2018 byl projekt této silnice oprášen a nikomu nebyla dána šance 

k vyjádření, rozhodla jsem se, že se postavím proti této stavbě a určitě 

nebudu sama. Ačkoliv tohle už je tak trochu odpověď na další otázku. 
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Před tím jsi byla krátce i členkou Občanské komise, která je zřízená 

městem. Jak hodnotíš tento čas? 

Ano a právě tam dozrálo mé rozhodnutí zapojit se aktivně do dění 

v Životicích. Právě v občanské komisi jsem se dozvěděla, jak tiše bez 

uvědomění občanů probíhá plánování této stavby, které se komise nijak 

nebránila. A došlo mi, že tato komise v podstatě jen odkývá to, co město 

navrhuje a po Životicích žádá. Do komise jsem vstoupila s tím, že se mi 

podaří prosadit chodník na ulici Zelené pro děti k Základní škole na Zelené 

ulici. Bohužel do dnešního dne zůstal tento chodník pouhou čarou na 

jakémsi papíře v zápisu z jednání komise. A má vnoučata stejně jako moje 

děti a i Vaše děti do školy dál chodí příkopou, tak stejně jako procházkáři, 

maminky s kočárky a mnoho dalších návštěvníků Životic.  

Co v Životicích postrádáš? 

Odpověď na tvoji otázku co zde postrádám je jednoduchá – úplně 

všechno. Těžko něco nepostrádat, když si vezmeme, že je zde pouze škola 

s mateřskou školkou a hřištěm, kde mimochodem není ani dostatečná 

tělocvična, hasičárna s problémovým hřištěm a tenisové kurty. Když si 

vezmeme, že Životice byly samostatnou obcí s veškerou občanskou 

vybaveností, jako jsou hospody s kulturními sály, kde se lidé pravidelně 

scházeli, pořádaly se plesy a jiné společenské akce, byla zde prodejna 

potravin, dříve v historii dokonce záložna, pošta. A dnes? Dokonce to 

vypadá, že nejen že ukončila provoz knihovna, ale Životice zřejmě přijdou 

i o připomínku kruté historie uzavřením Životického muzea.  

Když se podíváme přes hranice našeho města na sousední Albrechtice 

(počet obyvatel 3842) a mají tam hospody, potraviny, poštu. Horní Suchá 

s 4411 obyvateli totéž. Soběšovice s 900 obyvateli mají kostel, potraviny, 

poštu, restauraci, rozhlednu, školu s úžasnou tělocvičnou a obec se 

rozrůstá a vzkvétá. Nás je zde 1400 životičanů a nové domy rostou jako 

houby po dešti a s nimi přicházejí další noví obyvatelé. Umím si představit 

krásnou malou samostatnou obec Životice plnou života. 

Je něco z čeho máš radost ve spolku? 

Za dobu trvání našeho spolku mne potěšil rozjezd pravidelného 

vydávání občasníku, setkání s občany v rámci veřejných schůzek 

v Americe, případně nezištné zapojení občanů Životic do práce spolku. 
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Velmi se povedlo veřejné setkání se starostou Horní Suché Ing. Janem  

Lipnerem, které mělo velký ohlas. Je dobré vědět, že v tom nejsme sami.  

Co Tě Ivi překvapilo při práci v našem spolku? 

Když jsme se rozhodli založit náš spolek, doufali jsme, že zástupci 

města s námi budou jednat a vyslechnou naše žádosti. Samozřejmě jsme 

nečekali, že zde vše postaví okamžitě, ale že s námi nebude město jednat 

téměř vůbec a ještě zastaví veškeré investice… Nevím, zda se smát nebo 

plakat. Velmi mě zaráží přístup města k potřebám občanů Životic. 

Musím říct, že za ty dva roky našeho setkávání se nad problematikou 

Životic, ať už to byla veřejná schůze se starostou Horní Suché, či účast na 

gulášfestu, jsem poznala spoustu sousedů a všechna tato setkání s nimi 

byla příjemná a povzbuzující, na rozdíl od deprimujícího setkání se 

zástupci města. Samozřejmě celá covidová situace nám vše komplikuje, 

ale přesto doufám, že se nám v letošním roce podaří zorganizovat pár akcí, 

na kterých se zase sejdeme. 

Co bys ráda na závěr vzkázala občanům Životic? 

V průběhu posledních dvou let jsme se s mnoha občany a sousedy 

poznali hlouběji a myslím si, že máme mnoho společných názorů a 

nápadů, jak si představujeme život za plotem našich vytoužených obydlí. 

 Pojďme si za své zelené Životice, za své představy o rozhodování 

v naší městské části trochu zabojovat a nenechejme si tady na deset let 

nechat z naší přírody udělat jedno velké staveniště. 

Investice v Životicích v posledních letech? Pouze 

paběrkování! 

V každé jiné obci o 

velikosti Životic by starosta 

obce popsal několik stran ve 

výčtu investičních akcí, které 

realizoval ve svém volebním 

období. Nemusí to být jen 

velké miliónové akce, můžou 

to být i daleko levnější, o to 
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však často potřebnější investice. My v Životicích si díky primátorovi 

Bělicovi bohužel musíme vystačit s málem. „Město investuje do jiných 

části města, na Životice záměrně zapomíná“ říká Martin Cyž. Copak 

nepotřebujeme nové chodníky, spolkový dům, školní tělocvičnu, 

zaasfaltované komunikace Na Pacalůvce a další potřebné věci?  

Níže uvádíme celkový výčet investičních akcí na území Životic: 

2018 – Výstavba cyklostezsky směrem na těrlickou přehradu sice není 

klasickou investicí (na území Životic došlo jen k přeasfaltování ul. 

Hraniční a kousku ul. Na Osinách), ale díky alespoň za to. Náklad 

na realizaci životické části cyklostezky činil 5,3 mil. Kč. 

2019 – V tomto roce neproběhla na území Životic žádná investiční akce… 

2020 – Výstavba přechodu pro chodce na ul. Padlých hrdinů v blízkosti 

autobusové zastávky U Stavu za 1,4 mil. Kč. 

V rámci participativního rozpočtu byla doplněna a vyměněna část 

mobiliáře na školním hřišti. Akce se nestihla do konce roku 

dokončit, není to ani klasická investice, přesto díky za to. Náklady 

na obnovu a doplnění mobiliáře činily necelých 200 tis. Kč. 

2021 – Výhled na letošní rok nevypadá opět vůbec dobře, ve schváleném 

rozpočtu města se nenachází žádná investiční akce k realizaci 

v Životicích… 

Také Vám to nepřipadá mnoho? Obce velikosti Životic jsou schopny 

realizovat ze svého rozpočtu investiční akce ve výši cca 8 miliónů korun 

ročně. Tato částka je v reálu násobně vyšší, jelikož malé obce do 3 000 

obyvatel dosáhnou na dotace z regionálních programů a programů EU. 

Výše podpory činí až 80% uznatelných nákladů. Menší obce také dokáží 

výrazně efektivněji provozně fungovat a mají relativní dostatek finančních 

prostředků na svůj rozvoj. Příklady jsou vidět všude kolem nás.  
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Technicko-ekonomická studie přeložky silnice I/11 

Havířov–Třanovice  

Jak jsme Vás dříve informovali na našem facebooku a webových 

stránkách, společnost ŘSD ČR zpracovala technickoekonomickou studii 

(dále jen TES) přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice, která byla 

Ministerstvem dopravy ke konci roku 2020 schválena. Přinášíme pro Vás 

pár základních informací, které vycházejí ze zpracované studie. Studii 

jsme pro Vás celou zpřístupnili k nahlédnutí na našich webových 

stránkách spolku.  

Trasování této dopravní 

tepny vede hustě zastavěným 

územím Havířova, Dolní Suché, 

Prostřední Suché, Horní Suché, 

Životicemi a Těrlickem. Stavba 

má proměnlivé šířkové 

uspořádání od 11,5m (krátký 

úsek v Prostřední Suché v místě 

možného budoucího napojení 

I/68, úsek od životických sadů 

až po Třanovice) po 24,5 m 

(část podél sušských rybníků, úsek z Prostřední Suché po životické sady). 

Součásti TES byly také zpracovány modely dopravy. Předpokládané 

náklady stavby činí 7,4 miliardy Kč bez DPH.  

TES potvrdila, že po realizaci dopravního koridoru: 

- v centru Havířova intenzita dopravy v podstatě neklesne 

(naopak na Hlavní třídě dokonce stoupne) 

- na celém Podlesí doprava výrazně vzroste (například nárůst 

dopravy na Dlouhé třídě bude činit více než 5 700 vozidel 

denně) 

- přes Životice po koridoru projede okolo 11 000 vozidel denně 

- na stávající „rovince“ v úseku startu a cíle v Těrlicku naroste 

doprava o 1 500 vozidel denně 
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- v Životicích dojde k demolici několika domů starousedlíků, 

značná část plochy životických sadů bude nenávratně 

zabetonována. 

Potvrdilo se také, že TES přeložky silnice I/11 Havířov – Třanovice 

vůbec nepočítá s nárůstem dopravy po realizaci navazující přeložky I/68 

(Bohumín, Vrbice, Havířov), které dalo Ministerstvo dopravy na konci 

roku 2020 zelenou se zahájením přípravných prací. Jedná se zcela jistě o 

záměr tyto dvě stavby rozdělit a hodnotit každou samostatně. Dochází 

tak k zásadnímu ovlivňování schvalovacích mechanizmů obou 

připravovaných staveb. Po zprovoznění I/68 lze tedy očekávat ještě 

výrazně vyšší čísla nárůstu dopravy na havířovském koridoru a hlavně 

podstatnou změnu v druhu dopravy. Z Havířova se stane tranzitní uzel a 

nic na tom nemění ani prohlášení vedení města Havířova, že se pokusí 

zajistit zamezení vjezdu tranzitní dopravy na havířovský obchvat. Toto 

prohlášení postrádá jakoukoliv logiku a je mimo kompetence politického 

vedení města Havířova…  

Závěrem je třeba říci, že stavba dopravního koridoru nedává žádný 

smysl z pohledu významných benefitů pro město Havířov a okolní obce. 

Úkolem koridoru je převedení veškeré regionální a tranzitní dopravy 

směrem na Slovensko, jak je uvedeno hned v úvodu TES. Nárůst dopravy 

v zastavěných plochách města díky propojení komunikační sítě zajistí 

jen více emisí, prachu a hluku, o negativních dopadech této stavby na 

život nejen životických obyvatel není potřeba diskutovat. Z pohledu 

města Havířova by mělo smysl řešit mimoúrovňové křižovatky na ulici 

Ostravské a Orlovské, které by zajistily bezpečný a plynulý provoz a 

odbočení na jednotlivé části Šumbarku. Ale to by zase ostrouhali 

spekulanti…  
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Životická perla: zámek Životice  

Pojďme se podívat na jeden 

z nejcennějších objektů v Životicích. 

Věřte nevěřte, žijí zde občané, kteří 

ani netuší, že zde máme takový skvost. 

Tak se podívejme trošku do historie i 

té nedávné, kterak zámek bojuje o 

památkovou ochranu. 

V památkovém katalogu Národního 

památkového ústavu se k našemu 

zámku píše ke dni 14. února 2021:  

Objekt zámek, Moravskoslezský kraj, 

okres Karviná, Havířov, Životice, 

Michníkova č.p. 110/2, Památková ochrana: kulturní památka rejst. č. 

ÚSKP 11474/8-3946, stav ochrany: památkově chráněno, katalogové 

číslo: 1000120753. 

Původně příčně průjezdný patrový objekt zámku obdélného půdorysu s 

mansardovou střechou. Drobné šlechtické sídlo postavené údajně již v 16. 

století. Dnešní podoba je výsledkem stavebních zásahů v 19. a ve 20. 

století.  

Historie zámku 

Okolo roku 1580 náležely Životice do vlastnictví Pavla Bludovského 

z Bludovic, za něhož také vrcholily spory o les „Suský“ a o užívaní cesty, 

vedoucí od tohoto lesa na Těrlicko. 

V té době byl v Životicích zřejmě postaven renesanční zámek, který 

nadlouho tvořil nejen šlechtické sídlo, ale také správní centrum malého 

panství Životice. Poté byl mnohokrát přestavován. V letech 1591 – 1594 

patřila ves Frydrychu Kladrubskému ze Svrčova. O tři roky později zde 

zaznamenáváme dalšího majitele. Dne 28.1. 1597 potvrdil totiž v Těšíně 

kníže Adam Václav, že urozený vladyka Adam Scipion z Kretčína a na 

Životicích zapisuje ve svém zboží 2000 zlatých slezských věna manželce 

Kateřině Marklovské z Žebráče. Kateřina Marklovská ze Žebráče vlastnila 

Životice až do roku 1614. Majitelé Životic a majitelé zámku se pak rychle 

střídali. Protože Životice byly malý statek s malými výnosy, často nám 

mizí záznamy o majitelích i obci samotné. 
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V roce 1621 sídlil v Životicích Jan Tluk z Tošanovic. Po něm v roce 

1630 vlastnil Životice Levin Kardinál z Viderna a roku 1679 se připomíná 

Jindřich Skočovský z Kojkovic, jehož manželkou byla Anna Javorská 

z Javoří. V roce 1718 vlastnil Životice Bernart Marklovský z Pernštejna. 

Roku 1768 získala Životice Charlotta von Franken, rozená Larischová ze 

Lhoty, později znovu provdaná von Parchwitz. Již v roce 1781 je prodala 

za 19 000 zl. generálu Janu Tobiáši Seegerovi von Därrenberg, který se 

stal majitelem Dolních Bludovic. Ten vlastnil Životice až do své smrti 

v roce 1794. Po jeho smrti se na Životicích často střídali majitelé. Mnohdy 

šlo spíše o bohaté statkáře než šlechtice. Pozornost si zaslouží Jindřich 

Michnik, který ve 20. letech 19. stolení uskutečnil empírovou přestavbu 

zámku, v Životicích také provozoval pivovar a ve vsi založil roku 1861 

školu. Z vděčnosti byla ulice, ve které se zámek nachází pojmenována 

Michníkova.  

Architektonicky je nejcennější 

vchod, umístěný v ose průčelí hladké 

fasády o sedmi okenních osách 

s jednoduchým kamenným renesančním 

portálem, otevírajícím vstup do 

původního průjezdu, v němž se 

dochoval zbytek nečitelného nápisu. 

V zámku se po 2. světové válce 

nacházelo muzeum boje proti fašismu 

a kanceláře statku. Muzeum bylo v roce 

1984 přesunuto do nové budovy. 

V současnosti zámek patří soukromé osobě. 

Nedávná historie 

Soukromý vlastník požádal v roce 2014 ministerstvo kultury o zrušení 

prohlášení za kulturní památku stavby zámečku Životice. V řízení se 

vyjádřil Magistrát města Havířova, který nepochopitelně doporučil 

zrušení prohlášení zámečku za nemovitou kulturní památku. K tomuto 

„odbornému“ stanovisku se vyjádřil Krajský úřad Moravskoslezského 

kraje, který zrušení nedoporučil a zaslal své odborné stanovisko 

Národnímu památkovému ústavu, pracoviště Ostrava. Ten se zrušením 

památkové ochrany nesouhlasil. Ministerstvo kultury v únoru 2019 vydalo 

rozhodnutí o zrušení prohlášení stavby zámečku Životice za kulturní 
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památku. V listopadu 2019 Národní památkový ústav podal podnět a 

ministr kultury rozhodl o přezkumném řízení a pozastavil rozhodnutí 

Ministerstva kultury tak, že objekt nadále požívá památkové ochrany.  

Proč se tak stalo? 

Protože Zámek v Životicích je i v současném stavu dochování 

jedinečným příkladem panského sídla na historickém území Těšínska a 

posledním dochovaným objektem tohoto typu na území města Havířova. 

Zároveň je posledním hmotným nositelem historické paměti na panství 

(statek) Životice, jeho držitele i významné osobnosti spojené se zámkem a 

obcí Životice, což vyniká ještě více v kontrastu s takřka neexistujícími 

písemnými prameny.   

„Zámek v Životicích stojí historicky na území Těšínského Slezska 

spadající pod Těšínské knížectví (v letech 1653-1918 v majetku 

Habsburků, od roku 1920 rozdělené mezi Českou republiku a Polsko). 

V současnosti patří do městského obvodu Havířov, který vznikl kromě 

Životic v katastrech obcí Šumbark, Dolní Suchá a Dolní Bludovice. Město 

Havířov vzniklé na zeleném drnu překrylo téměř bez výjimky starou 

urbanistickou strukturu včetně předindustriální architektury dochované 

pouze zlomkovitě. Kromě panského sídla v Životicích je dochován již 

pouze zámek v místní části Šumbark. Zámek v Šumbarku byl však 

utilitárně v minulosti přestavěn a nebude možné z něho již cenné 

informace získat. Životický zámek je tak v současné době jediným 

objektem v katastru Havířova, který v sobě nese stále nepopiratelné 

informace o minulosti stavebních památek regionu a po jeho odborně 

podchycené obnově by se mohl stát významným dokladem historie 

Těšínska. V tomto kontextu je také třeba připomenout zánik množství 

podobných staveb v okolí od roku 1989, aniž by došlo k jejich důkladné 

dokumentaci. Za všechny jmenujme objekty v Marklovicích, Dolních 

Třanovicích a Prostředních Bludovicích. 

Doufejme, že náš zámek se nezařadí do seznamu zaniklých staveb, ale 

naopak by si mohl najít cestu na výsluní a stát se chloubou a svědectvím 

historie našeho katastru.  
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Diskuzní fórum na televizi POLAR 

Již je to delší čas, ale mnozí z Vás si možná ještě vzpomenou na 

odvysílané Diskuzní fórum na televizi POLAR 20. června 2020. 

Z podstaty definice je diskuse věcný rozhovor několika osob nad 

určitým tématem, jehož cílem není rozhodovat, nýbrž věc pečlivě rozebrat 

z různých stránek, shromáždit argumenty a případně připravit půdu 

pro racionální rozhodnutí. Z toho plyne, že takové diskuze by se měly 

zúčastnit osoby, které na toto téma zaujímají různá stanoviska a při diskuzi 

pomocí racionálních argumentů hledají nejoptimálnější řešení. Diskuze na 

televizi POLAR se zúčastnily pouze osoby hájící výstavbu tohoto 

koridoru, konkrétně -  Josef Bělica – primátor statutárního města Havířov; 

Bohuslav Niemiec – náměstek primátora Havířova pro investice a chytré 

město; Roman Kotas – projektant společnosti Dopravoprojekt Ostrava; 

Šárka Kubalová – náměstkyně ředitele Ředitelství silnic a dálnic Ostrava). 

Že diskuze nebyla vyvážená uznala i Rada pro rozhlasové a televizní 

vysílání a na svém  16. zasedání 2020, konaného dne 13. 10. 2020 uvedla: 

Citace z její tiskové zprávy: 

Rada v rámci své působnosti dané ustanovením § 5 písm. a) a f) a § 59 

odst. 1-3 zákona č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a 

televizního vysílání a o změně dalších zákonů (dále jen „zákon č. 231/2001 

Sb.“), v platném znění, upozorňuje provozovatele vysílání POLAR televize 

Ostrava, s.r.o., IČ 25859838, se sídlem Ostrava, Mariánské Hory, 

Boleslavova 710/19, PSČ 709 00, na porušení ustanovení § 31 odst. 3 

zákona č. 231/2001 Sb., jehož se dopustil odvysíláním pořadu Diskuzní 

fórum dne 20. června 2020 od 18:14 hodin na programu Polar, který se 

zabýval plánovanou výstavbou obchvatu Havířov-Třanovice, kdy v pořadu 

- ačkoli je koncipován jako diskusní platforma a plánovaná stavba má 

prokazatelně své odpůrce - dostali prostor pouze zastánci dané stavby. 

Odpůrci projektu v pořadu nedostali prostor, a to ani nepřímo, 

prostřednictvím moderátorky. Pořad pouze informoval o existenci 

odpůrců, jejich postoje však nebyly buď vůbec řešeny (rozdělení městské 

části Životice) nebo byly hosty jednoznačně odmítnuty bez možnosti 

reakce. Provozovatel tedy divákovi neposkytl objektivní a vyvážené 

informace nezbytné pro svobodné vytváření názorů. Rada stanovila lhůtu k 

nápravě 7 dní ode dne doručení upozornění.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Rozhovor
https://cs.wikipedia.org/wiki/Osoba
https://cs.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9ma
https://cs.wikipedia.org/wiki/Argument
https://cs.wikipedia.org/wiki/Racionalismus
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Zda k této nápravě došlo, to bude ověřeno v rámci budoucího 

monitoringu obsahu televizního vysílání. Pokud Rada zjistí, že 

provozovatel po uplynutí stanovené lhůty k nápravě znovu ve vysílání 

programu POLAR porušil povinnosti stanovené ustanovením § 31 odst. 3 

zákona č. 231/2001 Sb., bude Rada oprávněna v řízení o přestupku uložit 

provozovateli správní trest v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 

231/2001 Sb. Jinými slovy, nápravou se v daném kontextu rozumí, že se 

provozovatel po uplynutí stanovené lhůty k nápravě již nedopustí typově 

obdobného přestupku. 

Zda nápad uspořádat takovou diskuzi vzešel od redaktorů televize 

Polar, či to byla jen snaha vedení města pomocí sdělovacích prostředků 

manipulovat s veřejným mínění bez možnosti jakékoliv diskuze oponentů, 

se můžeme jen dohadovat.  

Jisté je, že Magistrát města Havířova zaplatil za poskytnuté služby 

(Zpravodajsko-publicistické bloky složené z reportáží o dění ve městě a 

měsíční odměnu za poskytnutí nevýhradní licence k šíření díla a jeho části 

objednatelem) společnosti POLAR televize Ostrava, s.r.o v roce 2019 částku 

2 523 576,- Kč a v roce 2020 za stejné služby stejnou částku 2 523 576,- Kč 

s DPH. 
Není pochyb, že v našem městě není snaha diskutovat s občany nad 

takovými ožehavými tématy, ale spíš jen z pozice síly a moci prosadit 

potřeby některých jednotlivců a skupin. 

Vývoj počtu obyvatel v Havířově 

Počet obyvatel v našem regionu má již delší dobu neustálou tendenci 

klesat. Není ale pravda, že všem obcím klesají počty obyvatel. Úbytek 

obyvatel platí především pro města a větší sídla, kde je tento pokles 

výrazný. Menší obce v našem regionu ale mají právě opačný vývoj počtu 

obyvatel. Dlouhodobě jim obyvatel přibývá a tento růst stále stoupá. 

V každé městské části Havířova není vývoj počtu obyvatel stejný. 

Především části s městskou bytovou zástavbou mají klesající trend, ale 

v městských částech se zástavbou rodinných domů je tento jev opačný. 

V městských částech Životice, Bludovice, Dolní Suchá a Dolní Datyně rok 

od roku přibývá počet obyvatel. V Životicích bylo ke dni 1.1.2021 celkem 

1348 obyvatel z celkového počtu 71 535 obyvatel Havířova. 

Je ironií osudu, že právě do těchto městských částí plynou minimální, 

ne-li žádné investice do jejich rozvoje, doplnění občanské vybavenosti či 
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zázemí pro činnost různých spolků. Okolní obce se právě svými 

investicemi, občanskou vybaveností a službami ve své obci snaží nalákat 

další obyvatele. S politováním ale musím konstatovat, že právě v městské 

části Životice se neděje pro to nic, či spíš co tu málo bylo se prodalo a 

peníze skončily v městské kase a zpět se nikdy nevrátily. 

 

Knihovna v Životicích zrušena 

A máme tady březen – měsíc knihy, který si my občané Životic 

„oslavíme“ zprávou, že již v naší městské části nemáme pobočku městské 

knihovny. 

Městská knihovna Havířov 

obdržela výpověď z nájmu 

nebytových prostor v objektu 

Památník životické tragédie od 

vlastníka objektu Muzea Těšínska, 

příspěvkové organizace. 

Na dotaz ohledně pobočky 

knihovny adresovaný paní Mgr. 

Janě Feberové – náměstkyně pro 

školství a kulturu a ředitelce 

Městské knihovny Havířov přišla tato odpověď: 

„Protože v dané lokalitě nejsou žádné vhodné volné nebytové prostory, 

nemá knihovna žádnou možnost na přemístění své pobočky. Budeme se 
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snažit alespoň částečně zachovat některé služby knihovny pro tamější 

obyvatele v budoucnu (např. možnost pořízení Biblioboxu na vracení knih, 

distribuce knih na objednávku, zcela určitě chceme pokračovat ve 

spolupráci např. se ZŠ v podobě knihovnických akcí a podobně). Knihy si 

lze i nadále objednat a vyzvednout na nejbližší pobočce, tj. na ul. 

Šrámkova. Všechny služby knihovny jsou pro naše čtenáře z pobočky v 

Životicích zachovány. 

Co se týká půjčování knih, budeme řešit co nejvhodnější způsob 

výpůjček pro občany a hlavně čtenáře Životic, kterých je 89 

registrovaných.“ 

Nezbývá mi než podotknout, že pokud by nám město neprodalo budovu 

bývalé místní restaurace U Kocura, byly by prostory nejen pro pobočku 

knihovny, ale i pro akce místních spolků, školky i školy. 

Na dotaz týkající se budoucnosti budovy Muzea životické tragédie jsem 

obdržela tuto odpověď: 

„Vzhledem k tomu, že budova patří Muzeu Těšínska, je čistě v jejich 

kompetenci, jak budou prostory využity. Ve výpovědi smlouvy o nájmu 

knihovny se uvádí, že vzhledem ke změně organizačního řádu Muzea 

Těšínska došlo od 1. 1. 2021 ke zrušení Výstavní síně v Karviné a všechny 

sbírky z tohoto depozitáře budou přemístěny do prostor knihovny 

Památníku životické tragédie. Veškerá opatření souvisí s výrazným 

snížením příspěvku zřizovatele /kraj/ na provoz příspěvkové organizace 

Muzeum Těšínska. 

Památník bude pořád, nic se nezmění, jen z prostor knihovny budou mít 

sbírky s depozitářem.“ 

Závěrem můžeme podotknout, že místo knihovny se stane skladiště. 

Město neučinilo žádné kroky, aby knihovnu zachovalo, přitom se nabízely 

možnosti například nabídnout těšínskému muzeu jiné prostory k depozitáři 

nebo finančně podpořit muzeum formou platby navýšení nájemného.  

 

 

Historie v datech 

1947-1960 životická lidová knihovna v rodinném domě číslo 169/30 na 

ulici Padlých hrdinů 

1955 – založení Městské knihovny v Havířově 

 1961 – připojení místních lidových knihoven Dolní Suchá, Dolní 

Bludovice, Šumbark a Životice 
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1994 - přestěhování pobočky v Životicích z místní základní školy do 

budovy Památníku životické tragédie 

2021 – zrušena pobočka knihovny v Životicích 

 

Přelety nad sady 

Po roce 1945 se začalo opět probouzet na Těšínsku československé 

letectvo, které bylo v průběhu války v útlumu. Na území Havířova tomu 

nebylo jinak a postupně zde vznikly tři letištní plochy za účelem výcviku 

sportovního létání a pořádání leteckých dnů. V roce 1947 bylo z Dolních 

Bludovic přestěhováno letiště na rozsáhlou plochu v Životicích nedaleko 

zámku do míst dnešních jablečných sadů. Jednalo se o strategické místo z 

důvodu dalšího rozvoje plachtařů pro celé Těšínsko. Po přestěhování byl 

postupně budován i zděný hangár na okraji životického lesa. Délka letištní 

plochy byla 1300m a šířka 500 m. Na letišti se postupně zvyšovalo 

vybavení na čtyři kluzáky, tři větroně a jedno motorové letadlo, také se zde 

zvýšil počet výcvikových kurzů, které byly v týdenním a dvoutýdenním 

cyklu a při té příležitosti byl zřízen internát ve zdejším Zámečku.  
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V roce 1948 se v Životicích konal velkolepý letecký den pořádaný 

aeroklubem Suchá, kterého se účastnil i velitel letectva Vicherek. Tímto 

došlo i k slavnostnímu oficiálnímu otevření pro veřejnost a v roce 1949 se 

konal další a také poslední letecký den. V tomto roce došlo k útěku 

několika plachtařů do zahraničí, a proto veškeré aktivity byly téměř 

zastaveny. Životické letiště osiřelo, chátralo a postupně se změnilo v 

jabloňový sad, který zde stojí dodnes. I dnes se ovšem v sadu létá, je zde 

vybudováno 20 budek, které snad osidlují sýkorky a stehlíci. Ovšem 

přesně se zatím neví, kdo všechno pořádá přelety nad životickými sady. 

Doufejme, že se ještě letos obydlí rozšíří o budky pro dravce a sovy, kteří 

by pomohli s likvidací škůdců v jabloňovém sadu.  

Úspěch Životických hasičů 

 Odborná porota ocenila padesát jednotek a sborů dobrovolných hasičů 

z celé České republiky v anketě Dobrovolní hasiči roku za profesionálně 

provedené zásahy a preventivní a společensky prospěšnou činnost. Toto 

prestižní ocenění, které se udílí jednou ročně, obdrželi dobrovolní hasiči ve 

středu 16.12.2020 v Brně za účasti patronů. S ohledem na preventivní 

ochranná opatření se vyhlašování 10. ročníku Ankety Dobrovolní hasiči 

roku muselo konat bez diváků v sále a bez zástupců a partnerů či 

spolupracujících organizací, za pozornosti kamer české televize. 

 Jedním z cílů ankety je posílit veřejné povědomí o nenahraditelnosti 

360 tisíců aktivních členů dobrovolných hasičů v rámci integrovaného 

záchranného systému. Díky regionální působnosti to jsou právě oni, kdo 
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přijíždí jako první a řeší prvotní zákroky při požárech, dopravních 

nehodách nebo povodních. 

SDH Životice se v Regionu severní Morava umístil na krásném 

3. místě. Blahopřejeme!!! 

Realizace participativního rozpočtu 2020, aneb 

„Kdo si hraje, nezlobí“ 

Možná jste si všimli, že na hřišti 

u základní školy na ul. Zelená před 

zimou došlo k instalaci nového 

dětského mobiliáře, demontáži 

nebezpečných prvků vysloužilého 

mobiliáře a montáži několika 

nových laviček. Bohužel díky 

klimatickým podmínkám nemohlo 

dojít k řádnému dokončení díla a 

tak si budeme muset na 

zprovoznění počkat na letošní jaro.  

Děti se mohou těšit na nový dětský kolotoč, hopsací koníky, bradla a 

doplnění bezpečnostních zón. Rodiče pak mohou relaxovat a pozorovat 

své ratolesti na nově osazených lavičkách. Cena prací činila okolo 190 tis. 

Kč a byla financována z participativního rozpočtu města. Realizace 

vychází z vítězného návrhu od paní RNDr. Jany Hrubé, PhD., který byl 

vybrán z podaných tří návrhů na základě hlasování široké veřejnosti.  

Setkání s občany 

Pondělí 29. března 2021 v 18:00 hodin 

dle aktuální covidové situace, 

restaurace Amerika nebo on-line. 

Těšíme se na Vás 
Sledujte naše webové stránky a FB zivoticesobe 
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Osamostatnění obce Životice 

Každý, nebo téměř každý z nás ví, jak zní hamletovská otázka: Být či 

nebýt - nikoliv s „i" ale s ypsilony. V případě občanů místní části 

„Statutární město Havířov" stojí tato otázka - odtrhnout se, nebo zůstat. 

Jsem občanem tohoto města takřka 30 let a z toho téměř 25 let 

obyvatelem opraveného rodinného domku na ulici Zelená 62/21 

v místní části „Dolany". Koupili jsme tento domek v roce 1994 a jali se jej 

opravovat na tehdy platné "ohlášení". Již v této době byl znám poněkud 

velikášský plán obchvatu města. Na stavebním odboru nám to nikdo ani 

nenaznačil, stejně jako na katastru, kde o takové drobnosti by asi měli mít 

aspoň o tom povědomí. Domek jsme opravili, nastěhovali se a nestačili se 

divit.  

V té době jsem objevil v mém rodném městě firmu, která se zabývala 

výrobou prefabrikátů, z nichž se stavebnicovým způsobem dal postavit 

vinný sklep, což jsem hodlal učinit. Podal jsem tedy na Magistrát města 

žádost o povolení stavby a ejhle: Dostalo se mi informace, že povolení 

není možné, jelikož se místo, kde jsem vinný sklípek chtěl postavit,  

nachází v tak zvané „nestabilizované zóně". Když jsem se pídil po 

významu tohoto výrazu, bylo mi řečeno kvalifikovaným pracovníkem, že 

je to výraz poněkud jemnější, než je „stavební uzávěra". Jelikož z dob 

mého mládí jsem měl pár spolužáků, kteří byli také zaměstnáni na různých 

národních výborech na odborech výstavby, nikdo z nich tento pojem 

neznal. Opět jsem tedy zašel na magistrát s touto informací a bylo mi 

řečeno na odboru výstavby, že si tedy vinný sklep mohu postavit s tím, že 

je to povolení pouze na 15 let a nelze jej zahrnout do případného výkupu 

nemovitosti v případě stavby v tehdejší době naplánovaného obchvatu. 

Toto je jen krátká ukázka kvalifikovaného jednání pracovníků úřadu 

města, pod který spadá i naše místní část.  

Když jsem se bavil s několika občany - sousedy - ohledně možnosti 

osamostatnění místní části Životice a ptal se jich, co se za posledních cca 

60 let od ztráty samostatnosti obce zlepšilo, byly odpovědi poněkud 

rozpačité. Co ale zaznělo nejčastěji bylo: „Naslibováno mnoho, uděláno 

Došlo nám do redakční pošty: 

Vybrali jsme z došlé pošty dva příspěvky životických občanů, které 

komentují aktuální dění v Životicích, obsah jsme nijak neměnili. 
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velmi málo. Z těch pozitiv je to chodník na ulici Padlých hrdinů, oprava či 

výstavba centra dobrovolných hasičů s připojeným sportovním areálem, 

který je uzamčen a vstup je povolen jen několika lidem. A co si také lidé 

pochvalovali, je místní doprava - hlavně pro starší spoluobčany. Otázkou 

ale zde je, zda je nutno, aby pro pár lidí jezdily autobusy s kapacitou 

kolem 45 cestujících a pak trasování obou linek: 402 a 413.  

Hlavní trumf v rukou Magistrátu je lež. Tvrzení pana náměstka Ing. 

Bohuslava Niemiece, že my samostatní životičané budeme vracet městu 

Havířovu částku 73 mil. Kč je naprostá mystifikace.   

To z těch mála pozitiv je asi všechno. 

 

Mnohem více názorů bylo ale negativních a hlavně závažnějších, 

mnohem více ovlivňujících denní život. Není zde sál, kde by se občané 

mohli shromažďovat, kde by se mohly konat různé společenské akce. Byla 

zde budova, kde se tyto akce mohly uskutečňovat. Je zde Památník 

životické tragédie, ale ten je otevřen velmi sporadicky a knihovna v něm 

zřízená je momentálně v likvidaci. Ani na tuto, pro obec významnou 

památku, není Magistrát schopen ve svém miliardovém rozpočtu najít 

finance na její chod a údržbu. Pouze jednou ročně se sejdou „významní" 

tohoto statutárního města aby se blýskli před veřejností.  

Dělnický dům postavený v časech První republiky - prodaný 

Magistrátem. 

Bylo zde několik hospod: Mokroš „horní", Mokroš „dolní“, Pacalůvka atd. 

Byly zde školy jak s vyučovacím jazykem polským, tak i českým. Polská 

škola není - byla prodána - zřízen pension. Bylo zde sportovní hřiště v 

místní části Dolany – prodáno. Zajížděla sem pojízdná prodejna - dnes 

opět zajíždí, ale je to prodejna z Polska. Byl zde obchod, lékař, holič, dnes 

není nic.  

Cesty kolem Životic byly pouze cesty polní - tak pro jeden povoz 

tažený buď koňmi nebo kravami. Tyto cesty byly darovány obci a ta na 

nich v té době, kolem let šedesátých v akci „Z" za aktivního přičinění se 

místních se jal budovat cesty s pevným povrchem, nejdříve byla navozena 

hlušina - v lese patřícímu do katastru Horní Suchá lze dodnes nalézt 

zbytky tohoto „kameniva". A jak tak čas běžel a tu a tam někde zůstaly 

zbytky asfaltu, či živičné směsi, zpevňovaly se ulice na Dolanech, 

Polanech a i na ulici Zelené budované kolem roku 1961. Osobně si 

myslím, že tato ulice nebyla opravována od doby svého zřízení, pouze ta 

část kde se budovala kanalizace, má nový živičný povrch. A její šířka je 
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dodnes šířkou staré polní cesty - pokud se potkají dvě auta, jedno z nich 

musí couvat. 

Zkrátka, za těch 60 let společného života s městem Havířov se zde 

pro obyvatele udělalo velmi málo. V posledních 15 letech se bývalý 

katastr Životic stal atraktivní lokalitou pro výstavbu nových rodinných 

domků. Toto je velmi chvályhodné, hlavně pro omlazení místní populace. 

Co je ale velmi špatné, je to, že výstavba je povolována, ale infrastruktura 

je stejná jako před 60 lety. Po ulicích Na Dolanech, Zelené nelze bezpečně 

projít, aniž by chodec nebyl nucen občas sejít z cesty, potažmo skočit do 

příkopu. Marně žádáme o zřízení chodníků na těchto ulicích, či o položení 

retardérů, aby závodníci zkracující si mnohdy cestu mezi jednotlivými 

částmi města, měli více času všímat si uskakujících chodců. 

 

A toto jsou jedny z mála důvodů, proč jsem pro osamostatnění 

místní části Životice. 

Kabaret zimní údržby v havířovském podání 

Jako každoroční evergreen představuje „snaha“ Technických služeb 

Havířov uklidit od sněhu cesty a chodníky, které má ve své správě. Letos 

je tato snaha umocněna počasím, sníh totiž opravdu napadnul a mráz 

přišel. Kdo by to taky čekal. Při pohledu na neuklizené město si říkám, že 

tady jsme si všichni rovni. Není to otázka Životic, nebo třeba Datyň, je to 

vizitka celého města. Na cestách leží rozježděný a neuklizený sníh, na 

chodnících je možno pozorovat zápasící maminky s kočárky a my se večer 

dozvídáme z Polaru, že všechna 

technika je v terénu a všichni dělají, 

co mají. Jen to ale není vidět. Možná 

by nás to mohlo uklidnit, vždyť v létě 

si na tento problém nikdo 

nevzpomene, ale já už teď tuším, že 

situace se s pravidelností bude 

opakovat i napřesrok. 

Nechci hodnotit, co dělá vedení 

Technických služeb Havířov špatně, 

zda na údržbu mají málo peněz, 

strojů, nebo lidí. Možná by ale mohli 
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jít na zkušenou do Horní Suché, Albrechtic nebo do Soběšovic, kde jim 

starosta prozradí nějaké tajemství, jak na to. V těchto obcích totiž dokázali 

letos zimu slušně zvládnout. Jestli je to tím, že obce dávají práci místním 

zemědělcům s traktory, nebo jejich šikovností, to nevím. Nakonec je však 

pro občana důležitý výsledek! 

Střípky ze Životic 

Dnes jsme si připravili zajímavosti (ciekawostki) z původní kroniky obce 

Životice. 

Víte, že 

- obec Životice je položena v nadmořské výšce 328 metrů? 

- v naší městské části se nacházejí 3 katolické kříže? První byl postaven u 

Pacalůvky v roce 1885, druhý stojí u mateřské školy, kdysi u rybníka a 

byl postaven občany v roce 1920 v místě, kde původně stál kříž 

dřevěný. Třetí dřevěný kříž byl na západní straně obce (na ulici 

Přátelství) v roce 1908 opět obnoven místními občany. Všechny 

dřevěné kříže byly nahrazeny kamennými a tramce jejich jsou dosud 

uloženy u římskokatolického kostela v Dolních Bludovicích.  

- Ve stejném zápise se kronikář zmiňuje: V roce 1922 byl v obci 

postaven Dělnický dům, v němž bylo tenkrát umístěno konsumní 

družstvo, jež po 2. sv. válce bylo převzato spotřebním družstvem 

Budoucnost.  

- Dále se píše „V obci máme tři hostince, jeden patří občanu Jindřichu 

Mokrošovi čís. 9, druhý náleží občance Žofii Mokrošové čís. 78 a třetí 

na Pacalůvce, patřící občanu Adolfu Pollákovi národnosti židovské.  

- Místní občané jsou národnosti 

české a polské, náboženství 

jsou římskokatolického a 

evangelického. Do 2. sv. války 

byla ve zdejší obci jedna rodina 

národnosti židovské, byl to 

hostinský Pollak.  Německých 

rodin zde nebylo, jen 1 dřívější 

dědičný pán na zámku a 

nájemníci zdejšího dvora, který patřil Báňské a hutní společnosti.“  
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Kvíz 

1. Počet obyvatel v Životicích 

a. klesá 

b. roste 

c. je stále stejný 

2. Dle Rady pro rozhlasové a televizní vysílání byla diskuze na téma 

koridoru v televizi POLAR 

a. v souladu se zákonem 

b. v rozporu se zákonem 

c. rada se tímto nezabývala 

3. V rozpočtu na rok 2021 jsou plánované investice do Životic 

a. 1 000 000 Kč 

b. 100 000 Kč 

c. 0 Kč 

4. Plánovaným koridorem by přes Životice projelo denně 

a. 1 000 vozidel 

b. 5 000 vozidel 

c. 11 000 vozidel 

5. Zámek v Životicích 

a. je památkově chráněný 

b. není památkově chráněný 

c. žádný zámek v Životicích není 

6. V současné době v Životicích 

a. je pobočka městské knihovny 

b. není pobočka městské knihovny 

c. zajíždí pojízdná knihovna 

Odpovědi na kvízové otázky naleznete v článcích tohoto občasníku. 
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Životický Občasník, informační brožura pro občany Životic,  

vydáváno čtvrtletně, číslo 3, vyšlo 15.9.2020 v nákladu 1000 ks, 

distribuováno zdarma, 

 vydavatel Životice Sobě, z.s., Ovocná 317/4, Životice, 736 01 

Havířov, IČO 07813465, e.č. MK ČR E 23976 

Poděkování na závěr 

Touto cestou bychom rádi poděkovali všem občanům, kteří se zajímají 

o dění kolem sebe.  

Zvláštní poděkování patří nadaci Via, která podpořila naši činnost 

formou grantu. O využití grantu Vás budeme informovat v příštím 

občasníku.  

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 (info. 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 
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