
Informační brožura obyvatel Životic 

ŽIVOTICKÝ 

OBČASNÍK 

 
 

Duben 2022 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vydáváno spolkem Životice Sobě pro účely sdílení informací a událostí. 

Distribuováno zdarma.  



- 2 - 

Úvod 

S nadcházejícím jarem, jsme pro Vás připravili další číslo našeho 

občasníku, abychom Vám přinesli mnoho nových informací k dění okolo 

nás. 

Dopis ministru dopravy k problematice stavby 

koridoru 

Situace okolo výstavby rychlostního koridoru se posunula do další fáze, 

kterou můžeme nazvat schvalovací. Tato část je pro investora 

nejrizikovější a potrvá několik let. Jsme dlouhodobě přesvědčeni, že celá 

stavba postrádá smysl, a tak jsme zaslali dne 22. 2. 2022 otevřený dopis 

panu ministrovi dopravy Martinovi Kupkovi s našimi argumenty. Znění 

dopisu přikládáme níže a o odpovědi Vás budeme informovat na našem 

webu a facebooku. 

Vážený pane ministře, 

v zastoupení zoufalých občanů Životic, Havířova, Těrlicka, Horní Suché 

a Třanovic se na Vás obracíme s prosbou o revizi a pozastavení 

schvalovacího procesu přípravy stavby „Přeložka silnice I/11 Havířov–

Třanovice“ (dále jen „koridor“). I z pohledu nezaujatého občana vyplývá 

v celém procesu mnoho otázek a sporných situací, které vyvolávají velké 

pochybnosti o správnosti rozhodnutí koridor realizovat.  

Občané aglomerace dotčené plánovanou stavbou již od roku 2018 

upozorňují na závažné nesrovnalosti v prezentaci projektu, zpochybňují 

jeho přínos a celkové náklady stavby. V roce 2019 byla občany Havířova 

realizována petiční akce, která měla za cíl přimět samosprávu města 

Havířova k dostatečnému hájení zájmů občanů svého města. Během 

několika týdnů petici podepsalo bezmála 4500 občanů. Vedení města 

Havířova v čele s primátorem a současným poslancem Ing. Josefem 

Bělicou však odmítlo předmětnou petici v Zastupitelstvu města Havířova 

řádně projednat. Tento postup nebyl v souladu s ustanovením zákona 

o obcích, což také potvrdilo ministerstvo vnitra ve svém rozhodnutí 

č. j. MV-27823-5/ODK-2020 ze dne 23. 3. 2020. Vedení statutárního města 

Havířova cíleně a dlouhodobě zlehčuje dopady stavby koridoru včetně 

doprovodných staveb a nekriticky prezentuje přínos stavby pro město 

Havířov. Dále nepokrytě podporuje zájmové skupiny, stojící za tímto 

projektem. 
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V celé přípravě projektu výstavby koridoru nacházíme značné 

nesrovnalosti, které nevrhají dobré světlo na samotný projekt a vyvolávají 

otázky o potřebnosti realizace stavby. Základní problémové oblasti jsme 

v maximální stručnosti sepsali do bodů níže: 

1. Vize stavby koridoru v tomto území se datuje minimálně 50 let 

nazpět. Tehdy bylo území téměř prosté, co se staveb individuálního 

bydlení týče. Rozumíme, že někde okolo roku 1970 nebylo lehké 

v území moravskoslezského kraje hledat jiné koridory. Území 

patřilo národnímu těžkému průmyslu, převážně hornické činnosti. 

Situace se začala dramaticky měnit v devadesátých letech 

omezováním těžkého průmyslu a postupným zavíráním 

černouhelných dolů.  

Aktuálně je jednoznačné, že rozsáhlé území po těžbě černého uhlí 

nabízí nespočet výrazně vhodnějších a levnějších variant vedení 

koridoru s minimalizací vlivů na stávající obyvatele a životní 

prostředí, než je tomu v navržené trase dnes.  Je logické, aby tyto 

ekonomicky výhodnější a pro území udržitelnější variantní řešení 

byly investorem zohledněny v revizi trasy koridoru.  

2. Na území dříve samostatné obce Životice na sklonku II. světové 

války proběhla odvetná akce nacistického gestapa, na jejímž konci 

bylo za jediný den 6. 8. 1944 popraveno před svými domy 

36 životických mužů a dalších 41 občanů bylo odvlečeno 

do koncentračního tábora. Místa jednotlivých poprav dodnes 

v území připomínají pískovcové kameny se jmény padlých. 

Svým významem a počtem mrtvých civilistů se jedná o největší 

takovou událost na území Slezska. Tragédie je srovnatelná 
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s nacistickým běsněním v Lidicích a Ležácích. Stavba koridoru 

prochází přes tato pietní místa a některá nadobro vymazává. 

Pro místní obyvatele, žijící pamětníky i pozůstalé 

je toto nepředstavitelné. 

K životické tragédii bylo vydáno několik publikací, mezi 

nejvýznamnější řadíme práci Mečislava Boráka (Zločin 

v Životicích, 1980), Danuty Chlupové (Jizva, 2021) nebo Karin 

Lednické (Životice: obraz (po)zapomenuté tragédie, 2022). 

3. Máme opodstatněné pochybnosti, že uvedená cena díla 8,2 mld. Kč 

je silně podhodnocená a neodpovídá reálné ceně výstavby nové 

silnice v území. Celý koridor o délce bezmála 20 km je tvořen 

zhruba ze dvou pětin silničním profilem S 21,5/110, zbývající část 

profilem S 11,5/90. Stavbu koridoru doplňuje 29 mostních objektů 

o celkové délce 2,7 km, jeden jednotubusový tunel o délce 495 m 

a 7 mimoúrovňových křižovatek. I s ohledem na rozpracované 

realizace obdobných dopravních staveb máme za to, že výsledná 

cena bude výrazně vyšší, a to v celých řádech. Ve vztahu k výše 

uvedenému navrhujeme znovuposouzení ekonomiky celého záměru, 

nejlépe i k alternativní variantě vedení trasy.  

4. Sčítání dopravy ŘSD v letech 2005, 2010 a 2016 poukázalo 

na pozvolný pokles dopravy na vjezdových křižovatkách ve městě 

Havířov. Dále musíme konstatovat, že meziměstská doprava 

je už dnes řešena velmi kvalitně a nedochází ani v dopravních 

špičkách k neprůjezdnosti centra Havířova. Většina meziměstské 

dopravy z města Havířova směřuje směrem na Ostravu. Obě města 

jsou propojena vysokokapacitní čtyřproudovou, směrově 

rozdělenou komunikací.  

V rámci modelu dopravy technickoekonomické studie koridoru je 

patrné, že po dokončení výstavby koridoru doprava v centru 

Havířova výrazně nepoklesne, místy dokonce i vzroste. Nač tedy 

budovat obchvat? 

5. Významná část stavby koridoru prochází rekreační oblastí 

a klidovou zónou města Havířova. Jedná se o území místní části 

Životice a rekreační oblast vodní nádrže Těrlická přehrada, 

která je významnou spádovou oblastí obyvatel přilehlých obcí 

a částí města Havířova. Je jisté, že hluk a emise z dopravy funkci 

odpočinku a klidové zóny výrazně naruší. 

6. Nebyl respektován požadavek odboru liniových staveb a silničního 

správního úřadu MD v rámci jednání Centrální komise 
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Ministerstva dopravy ze dne 21. 12. 2021 směřující ke zpracování 

oponentního posudku. Ten by s ohledem na hraniční výsledky 

nákladovosti stavby ověřil správnost výpočtu ekonomické efektivity 

projektu. 

7. V posledních letech je viditelná takřka nekritická podpora vedení 

města Havířova k výstavbě koridoru, která značně rezonuje 

ve veřejném prostoru. Vedení města Havířova svou podporu 

k výstavbě zdůvodňuje argumenty, které nejsou opodstatněné, 

jako např. vyřešení vnitřní dopravy, vyvedení tranzitní dopravy 

mimo město atd. Jiné dotčené obce se k danému projektu staví 

rezervovaně, případně vyslovují nesouhlas s realizací.  

Tento otevřený dopis neberte prosím jako nátlak na Vaše ministerstvo, 

ale jako snahu občanů o nalezení koncensu a vyvrácení pochybností. 

V této těžké době, kdy občané i stát budou otáčet v kapse každou korunu, 

je dle nás naprosto nepřijatelné, aby docházelo k takovému plýtvání 

veřejnými prostředky. 

Děkujeme Vám, pane ministře za Váš čas, jste naší nadějí na revizi 

projektu koridoru. 

Co víme o cestě 

Začátkem roku se v médiích objevila zpráva, že "Ministerstvo dopravy 

schválilo výstavbu koridoru kolem Havířova, vše má zelenou a stavět 

se bude“. Pojďme se tedy podívat, jak je tomu dnes. 

 21. 12. 2021 zasedala Centrální komise dopravy k problematice 

infrastruktury pozemních komunikací a mimo jiné projednávali záměr 

projektu investiční akce I/11 Havířov–Třanovice 

 při předložení byla použita „salámová metoda“ a projekt si rozdělili 

na dva menší projekty 1. a 2. etapa 

 etapa – 6,4 km – začátek Havířova na rozhraní Havířova a Horní Suché 

(Psí útulek) – 5 mimoúrovňových křižovatek a 8 mostů za 4,7 mld. Kč 

 etapa – 12,7 km dále až do Třanovic – 2 mimoúrovňové křižovatky, 

20 mostů a tunel v Těrlicku za 10,2 mld. Kč 

 přes výtku odboru liniových staveb, že ekonomické hodnocení 

je s hraničními výsledky, tedy bez žádných rezerv a při dnešním nárůstu 

cen, požadovali zpracování oponentního posudku za účelem kontroly 

správnosti ekonomické efektivity, byly tyto záměry 1. a 2. etapy 

jednomyslně schváleny (můžeme se jen dohadovat, proč se vše 
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tak rychle uzavřelo v době povolebního střídání na ministerstvu 

dopravy) 

 v registru smluv zveřejněna smlouva mezi Ředitelstvím silnic a dálnic 

ČR a Jacobs Clean Energy s.r.o. s datem 5. 11. 2021 na zpracování 

oznámení EIA (tzv. malá EIA) pro I/11 Havířov–Třanovice v ceně 

722 491 Kč s termínem do 12 měsíců 

 po vypracování této zprávy podá ŘSD na Ministerstvo životního 

prostředí žádost k vyjádření stanoviska k této stavbě 

 

Z pohledu občana je toto ta nejdůležitější část procesu, kdy se dá ještě 

něco dělat. Všechny instituce, spolky i občané mají 30 dní 

na prostudování tohoto požadavku a vznesení připomínek k této stavbě. 

Ministerstvo se po prostudování veškerých podkladů a připomínek 

k této stavbě vyjádří. 

Prodloužení Dlouhé třídy zhorší kvalitu bydlení 

Jak jistě víte, vedení města Havířova se zavázalo realizovat ve své režii 

přivaděč na silniční koridor, takzvanou „prodlouženou Dlouhou třídu“. 

Jednalo se o podmínku ŘSD umožňující pokračování příprav stavby 

rychlostního koridoru Havířov–Třanovice. Vedení města Havířova 

si od této stavby slibuje změnu distribuce osobní dopravy v rámci města 

Havířova. Dnes necháváme bez komentáře, zda se naplní očekávání, 

ale zaměřme se společně, 

jaký bude mít stavba 

dopad na náš život?   

Prodloužená Dlouhá třída 

prochází zastavěným 

územím od lesoparku 

směrem k areálu 

životických sadů podél 

Základní školy na ul. 

Zelená a napojuje se na 

ul. Padlých hrdinů. Má 

navrhovanou šířku 11,5 

m, tedy shodnou šířku, 

jakou má budovaný 

obchvat města Karviné. 
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Jediným úkolem prodloužené Dlouhé je přivést dopravu na rychlostní 

koridor v rámci velké mimoúrovňové křižovatky Havířov-Východ, 

která má vzniknout v prostoru životických sadů. 

Co Vám na městě k tomuto projektu asi neřeknou? 

 Přes klidovou zónu Podlesí a Životic začne jezdit o bezmála 6 000 

vozidel denně více, než je tomu dnes. Očekávat můžeme hluk, emise 

a zhoršení životního prostředí v okolí prodloužené Dlouhé třídy. 

 Vaše nemovitosti se stanou méně žádanými na trhu s realitami, propad 

hodnoty nemovitostí může činit až 30 % oproti stávajícímu stavu. 

 Výstavba významně zatíží rozpočet města Havířova částkou minimálně 

500 mil. Kč, které budou chybět na potřebnější projekty. 

 Životice budou stavbou prodloužené Dlouhé třídy a výstavbou koridoru 

I/11 rozděleny na několik částí. 

Co dodat závěrem? Vedení Havířova má evidentně rádo megalomanské 

projekty místo projektů potřebných. Realizací dojde k zhoršení podmínek 

pro život v Životicích a na Podlesí. Je jen na nás, zda si to necháme líbit.  

Vyhodnocení vlivů na životní prostředí 

EIA (z anglického Environmental Impact Assessment, česky: vyhodnocení 

vlivů na životní prostředí) je označení pro proces (respektive studii), 

jehož cílem je získat představu o výsledném vlivu stavby na životní 

prostředí a vyhodnocení, zda je z tohoto ohledu vhodné ji realizovat, 

resp. za jakých podmínek je realizace akceptovatelná. Proces nepodléhá 

správnímu řádu (a nelze se proti němu odvolat) a jeho výstup má pouze 

doporučující charakter (byť je většinou správními úřady akceptován). 

Studii EIA musí mít a přiložit ji k žádosti o realizaci všechny velké stavby 

a všechny podniky s výrazným dopadem na přírodu (továrny, spalovny 

atd.). EIA byla v českém zákonodárství poprvé zavedena zákonem České 

národní rady č. 244/1992 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí 

(1992). V současné době ji upravuje zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování 

vlivů na životní prostředí. EIA je součástí zákonodárství i řady dalších 

států, mimo jiné USA a všech států Evropské unie.  

Termín posuzování vlivů na hodnocení životního prostředí je český 

překlad pro anglický výraz Environmental Impact Assessment, z kterého 

vznikla zkratka EIA.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Angli%C4%8Dtina
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C5%99%C3%A1d
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spr%C3%A1vn%C3%AD_%C3%BA%C5%99ad
https://cs.wikipedia.org/wiki/Tov%C3%A1rna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spalovna
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada
https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cesk%C3%A1_n%C3%A1rodn%C3%AD_rada
https://cs.wikipedia.org/wiki/1992
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_posuzov%C3%A1n%C3%AD_vliv%C5%AF_na_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1kon_o_posuzov%C3%A1n%C3%AD_vliv%C5%AF_na_%C5%BEivotn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Spojen%C3%A9_st%C3%A1ty_americk%C3%A9
https://cs.wikipedia.org/wiki/Evropsk%C3%A1_unie
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Jedná se o proces, jenž si klade za cíl určit, jaký vliv bude mít konkrétní 

stavba nebo jiný projekt na obyvatelstvo a životní prostředí. Princip tohoto 

řízení spočívá v tom, že připomínky a námitky k danému projektu může 

vznést kdokoli z veřejnosti, čímž by mělo být zajištěno skutečně objektivní 

posouzení problému a mělo by být zabráněno případným negativním 

dopadům.  

Od 1. 4. 2015 byl původní zákon č. 100/2001 Sb. novelizován zákonem 

č. 39/2015 Sb. 

Výraznou změnou, kterou novela přináší, je například lepší zapojení 

veřejnosti do celého procesu, kdy je snaha zapojit veřejnost v nejranější 

fázi realizace záměru, tedy v době jeho přípravy. V zákonem stanovených 

lhůtách se k záměru, jež je předmětem posuzování vlivů na životní 

prostředí, může vyjádřit kdokoliv. Nevládní organizace zaměřené 

na ochranu životního prostředí se navíc mohou stát účastníky řízení, 

pakliže existují déle než 3 roky nebo sesbírají 200 podpisů občanů. 

Environmentální nevládní organizace budou mít dále možnost podat 

odvolání a následně žalobu proti vydaným povolením, která jsou 

výsledkem navazujících řízení, a to i v případě, že se těchto povolovacích 

procesů neúčastnily. 

Dále v zákoně přibylo povinné zveřejňování záměru na internetu 

v Informačním systému EIA. Nikoliv jen na úřední desce příslušného 

úřadu, jak tomu bylo dříve. Za významný posun vpřed může být 

považován i fakt, že se zpracovatelem posudku nejedná přímo sám 

investor, ale ministerstvo, které potom investorovi pouze vyúčtuje náklady, 

to zajisté vede k omezení možného ovlivnění odborných posudků.  

http://www.cenia.cz/eia
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Rozsah a předmět posuzování 
Podle zákona spadají do rozsahu posuzování všechny projekty, které 

by mohly mít negativní dopad na veřejné zdraví, rostliny a živočichy, 

ekosystémy, půdu, ovzduší, ale i na kulturní památky, přírodní zdroje nebo 

majetek. Oproti původnímu zákonu, ten stávající udává přesnější seznam 

konkrétních záměrů, které by měly být hodnoceny. Ty jsou uvedeny 

v příloze č. 1 tohoto zákona a rozděleny do dvou kategorií podle 

závažnosti svého dopadu. První kategorie obsahuje záměry, které podléhají 

posouzení vždy. Jedná se například o rozsáhlé zásahy do krajiny jako 

je odlesňování nebo výstavba vodních nádrží, dále stavby silnic a dálnic, 

těžby nerostných surovin, průmyslové závody, cementárny nebo rafinerie. 

Druhá kategorie zahrnuje záměry, vyžadující zjišťovací řízení. 

Do ní spadají například potravinářské výroby, sklady, lanové a tramvajové 

dráhy či rekreační objekty a zařízení.  

Při posuzování záměru se hodnotí nejen současný stav dané lokality 

a přímý dopad výstavby na ni, ale i vlivy vzniklé během přípravy, 

výstavby, provádění a případného likvidování záměru.  

Průběh procesu EIA 
Proces zahajuje oznámení, které je povinna každá firma mající v plánu 

uskutečnit projekt spadající do některé z kategorií uvedených v příloze 

zákona, doručit příslušnému úřadu (případně Ministerstvu životního 

prostředí, jde-li projekt zasahující na území více krajů). Oznámení by mělo 

splňovat všechny náležitosti stanovené přílohou daného zákona č. 3: údaje 

o navrhovateli, o záměru, o životním prostředí v dotčeném místě, o vlivech 

projektu na životní prostředí a veřejné zdraví, případně porovnání různých 

variant řešení. Pokud je splňuje, zajistí příslušný úřad do sedmi pracovních 

dnů zveřejnění informací na své úřední desce a na internetu a zašle 

toto oznámení všem dotčeným úřadům. Pro zveřejňování na internetu 

se využívá Informační systém EIA. Od tohoto okamžiku začíná plynout 

dvacetidenní lhůta, během které se může kdokoli k záležitosti vyjádřit. 

Připomínky, které by byly doručeny úřadu až po uplynutí této lhůty, 

není úřad povinen brát v potaz. 

Další krok procesu tvoří zjišťovací řízení. Probíhá na základě oznámení 

a obdržených vyjádření a má za cíl specifikovat informace, které budou 

požadovány v dokumentaci k záměru, případně určit, zda budou vůbec 

vlivy na životní prostředí posuzovány. Tento druhý případ, kdy by záměr 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ekosyst%C3%A9m
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
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nemusel být vůbec posuzován, se týká projektů, které spadají do druhé 

kategorie v příloze zákona tedy ty, které vyžadují pouze zjišťovací řízení.  

Na základě zjišťovacího řízení je zpracována dokumentace. Úřad má opět 

povinnost ji po obdržení zveřejnit a doručit příslušným úřadům, tentokrát 

do deseti pracovních dnů. Lhůta na doručení vyjádření k dokumentaci 

je stanovena na třicet dní. Na základě dokumentace se zpracovává 

posudek. Úřad zajistí zpracovatele posudku, tím je autorizovaná osoba, 

jejich seznam je uveden na webu Ministerstva životního prostředí. 

Na zpracování posudku nesmí pracovat žádná osoba, která se podílela 

na oznámení nebo na dokumentaci.  

Zpracování může trvat maximálně devadesát dní, načež má opět úřad 

deset dní na zveřejnění, od jehož data již běží třicetidenní lhůta 

na připomínky. 
Dokumentace, posudek a vyjádření slouží jako podklady pro závěrečné 

stanovisko, které vydává příslušný úřad a zasílá ho všem zúčastněným 

stranám. To může obsahovat soubor podmínek k prevenci, vyloučení, 

snížení nebo kompenzaci nepříznivých vlivů. Stanovisko slouží 

jako odborný podklad pro navazující řízení (např. územní, stavební). 

Bez něj nelze v navazujících správních řízeních vydat rozhodnutí. Správní 

úřad (např. stavební úřad) při svém rozhodování vždy bere v úvahu obsah 

stanoviska a jsou-li ve stanovisku uvedeny konkrétní požadavky týkající 

se ochrany životního prostředí, zahrne je do svého rozhodnutí; v opačném 

případě uvede důvody, pro které tak neučinil nebo učinil jen částečně. 

Platnost stanoviska je 5 let ode dne jeho vydání, a může být prodloužena 

o 5 let (a to i opakovaně), pokud nedošlo k podstatným změnám realizace 

záměru, podmínek v dotčeném území, k novým znalostem souvisejícím 

s věcným obsahem dokumentace a vývoji nových technologií využitelných 

v záměru.  

Zde je pár doporučení: 
Při posuzování záměru Silnice I/11 Havířov–Třanovice se bude řídit MŽP 

zákonem č. 100/2001 Sb. dle bodu 48 příl. 1–4proudá silnice nad 10 km. 

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100  

V nejbližších měsících sledujte oznámení na adrese: 

https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr a můžete 

se k tomuto záměru písemně vyjádřit jako veřejnost, pokud 

úřad dostane námitky, pak by mělo proběhnout veřejné 

projednání.  

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ministerstvo_%C5%BEivotn%C3%ADho_prost%C5%99ed%C3%AD_%C4%8Cesk%C3%A9_republiky
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-100
https://portal.cenia.cz/eiasea/view/eia100_cr
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Vzor žádosti o zařazení mezi účastníky řízení 

 

Odesílatel: Adresát: 

Příjmení, jméno Moravskoslezský kraj 

 odbor životního prostředí a zemědělství 

Ulice čp. 28. října 117 

736 01 Havířov-Životice 702 18 Ostrava 

 

Věc: žádost o zařazení mezi účastníky řízení u posuzování (dle zák. 

č. 100/2001 Sb. v pl. zn.) Silnice I/11 Havířov–Třanovice 

 

Dobrý den, 

 

dostala se k nám informace, že má proběhnout posuzování EIA dle zákona 

č. 100/2001 Sb. v pl. zn. na záměr Silnice I/11 Havířov–Třanovice. Tímto 

Vás žádáme, abychom se (jako dotčená veřejnost) stali přímými účastníky 

řízení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne ……………………………… 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Jméno a podpis Jméno a podpis 
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Vzor vyjádření k oznámení záměru 

 

Odesílatel: Adresát: 

Příjmení, jméno Moravskoslezský kraj 

 odbor životního prostředí a zemědělství 

Ulice čp. 28. října 117 

736 01 Havířov-Životice 702 18 Ostrava 

 

Věc: vyjádření k oznámení záměru Silnice I/11 Havířov–Třanovice 

 

Dobrý den, 

 

tímto se vyjadřujeme k záměru Silnice I/11 Havířov–Třanovice – 

se záměrem nesouhlasíme z důvodů, které budou dodány po předložení 

zprávy EIA. 

Dále záměr byl předložen pouze v jednovariantním řešení – se záměrem 

nesouhlasíme, záměr by měl být proveden v jiné variantě. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Havířově dne ………………………… 

 

 

 

……………………………… ……………………………… 

Jméno a podpis Jméno a podpis 
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Životická „Popelka“  

sleduje zpovzdálí investice města 

Stává se již pravidlem a špatným zvykem, že vedení města Havířova 

v posledních letech neinvestuje téměř žádné prostředky do rozvoje 

městské části Havířov-Životice. Bohužel nebude tomu ani jinak 

v letošním roce. Při pohledu na kapitálové výdaje v rozpočtu města 

Havířova na rok 2022 budeme marně hledat jakoukoli investiční akci, 

která by se realizovala letos v Životicích. Čistá nula na investice 

v Životicích, to se může stát snad jen v Havířově… 

Dlouhodobě je vidět, jak dokáže vedení Havířova neefektivně nakládat 

a spravovat svůj majetek. Spekulativní prodeje nemovitostí, minimum 

finančních prostředků na rozvoj samotného města a jeho okrajových části, 

nebo podpora nesmyslných megalomanských projektů prodloužené Dlouhé 

třídy, výstavby lokálních plynových kotelen v centru Havířova nebo prodej 

bývalého objektu Zvláštní školy pro soukromý projekt. I v tomto 

spatřujeme důvody, proč z Havířova houfně odcházejí občané do jiných 

měst a obcí. Každoroční pokles obyvatel města Havířova také úzce 

souvisí s dlouhodobou ignorací vedení města k řešení lokálních 

problémů. S jistotou lze konstatovat, že v letošním roce bude probořena 

magická hranice 70 000 obyvatel města Havířova.  

Jak dlouho ještě budou občané Životic přehlížet amatérismus a ignoraci 

svých potřeb? Za posledních deset let město Havířov získalo na daňových 

příjmech a rozpočtovém dělení díky občanům Životic přes 200 milionů 

korun. Kolik z této částky však bylo investováno v Životicích? Odpověď 

je prostá – minimum. 

 (Ne)vhodnost povolování nové výstavby v Životicích 

Smíšené pocity máme, když vidíme realizaci nové výstavby domů 

v lokalitách Na Polanech, Na Dolanech, Severní a v okolí. Rádi přivítáme 

nové sousedy, Životice svým příměstským rázem a svou polohou platí 

za dobrou adresu. Máme tady však jedno ale... 

Stávající dopravní a technická infrastruktura, stav komunikací, chybějící 

výhybny na Zelené a Na Dolanech, absence chodníku na Zelené – to je jen 

malý výčet dluhů vedení města k občanům Životic. Nárůstem místní 

dopravy na těchto komunikacích se jen prohlubuje problém 

s bezpečností chodců. Například místní komunikace ul. Zelená slouží 
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jako hlavní cesta a přístup pro děti k místní Základní škole a na školní 

hřiště. Čeká snad někdo, až se stane nějaké neštěstí?!  

Je vidět, že územní plánování v Havířově nezohledňuje dostatečně 

možnosti území a bez potřebné infrastruktury a zajištění bezpečnosti 

povoluje hromadnou 

bytovou výstavbu 

v místech, kde již dnes 

občané mají velký 

problém s dopravou 

a technickou 

infrastrukturou. Bez 

širších souvislostí 

vznikají nové lokální 

satelity, které budou 

jen zhoršovat 

nevyhovující stav. 
Město Havířov 

v tomhle aspektu opět 

selhává. 

Ve městě, kde více je méně, než jeden?! 

Toto téma přímo možná nesouvisí s Životicemi, ale ukazuje přístup města 

k tématům, které se týkají všech občanů. Jak možná již víte, Havířov 

uzavřel akcionářskou smlouvu se společností ČEZ ESCO, a.s. na založení 

společného podniku ENVEZ, a.s. pro dodávky tepla. 

Havířov dnes teplem zásobuje teplárna, která stojí mimo město a se svým 

komínem vysokým 125 m, zajišťuje rozptyl emisí mimo centrum města. 

Záměr města vybudovat nespočet nových komínů přímo pod okny občanů 

přinese tyto emise přímo do centra města a díky jejich nižší výšce nezajistí 

jejich dostatečný rozptyl do okolí. 

Tuto skutečnost dokazují rozptylové studie, které si nechala vypracovat 

společnost ČEZ teplárenská a které hodnotí vliv na životní prostředí 

v případě odpojení od centrálního zásobovaní teplem a vybudování 

decentrálních zdrojů. Jedna z těchto studií je vypracována i pro město 

Orlová. Závěrem všech těchto studií je, že ačkoliv při spalování zemního 

plynu v nových plynových kotelnách dojde k výslednému snížení 

celkových emisí NOx vnášených do ovzduší, dojde na většině území 
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ke zhoršení imisní situace z pohledu NO2, resp. NOx, 

a to zejména ke zhoršení imisní situace v nejhustěji 

obydlených oblastech. Všechny tyto studie jsou přístupné na 

stránkách ČEZ teplárenská v sekci pro zákazníky, viz QR 

kód. 

Druhý aspekt této smlouvy je její nevýhodnost pro Havířov. Smlouva 

město zavazuje k povinnostem, ze kterých se i přes jejich případnou 

nevýhodnost pro odběratele město nebude moci vyvázat. Finanční vklad 

ve výši až 28 milionů korun je libovolně navýšitelný, smlouvu nelze 

vypovědět ani ukončit. Havířov také musí zajistit, aby její zákazníci 

odebírali teplo od společného podniku bez jakékoli vazby na výhodnost 

vztahu (například cena tepla), tím je vyloučena možnost volby jiného 

dodavatele tepla. 

Ač se to nezdá, přece jen tato problematika má něco společného 

s Životicemi, a to přístup města k zásadním otázkách týkajících se jeho 

budoucnosti. Chybí jakákoliv diskuse s odbornou i občanskou veřejností. 

Vše je vedeno pod taktovkou nekompromisního primátora, který se často 

ohání výrokem, že se musí chovat jako řádný hospodář, ale přitom město 

vehnal do smlouvy, na kterou doplatí všichni občané Havířova. 

Občané Havířova v současné době podepisují petici za zachování 

dálkového způsobu vytápění Havířova z Teplárny Karviná a za zrušení 

majetkové účasti města ve společnosti ENVEZ, a.s., která má změnu 
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vytápění realizovat. Můžete se také připojit. 

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

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

autorů uvádíme pouze s jejich souhlasem. 

 

Vážně nevážně aneb jak se stříhala páska 

Zasněně se dívám na náš nástěnný kalendář, kde mám červeně poznačeno 

datum 25. 5. 2034. Tak již zítra se bude stříhat páska našeho očekávaného 

obchvatu. Přijede i ministr dopravy, který společně s našim primátorem, 

přestřihne pásku. Bude to velká sláva.  

Sice to bylo dva roky navíc kyvadlové dopravy, prachu, hluku a stavební 

techniky, ale konečně i Havířov bude plnohodnotné město 

s OBCHVATEM!  

Hned ženě popisuju, že já jako rodák z Havířova-Podlesí budu obchvat 

denně využívat a budu tak o 4 min 30 s rychleji v Ostravě v práci 

a na chatě v Dolní Lomné dokonce o celých 12 min. To bude pecka, co? 

Žena na to nijak nereaguje a nepochopitelně nesdílí mé nadšení – no asi 

nemá náladu . Nenechám se odradit a pokračuju – zítra ráno můžu spát 

o 4 min 30 s déle, pak skočím do auta a vyrazím po naší nové highway 

do práce. V tom má milovaná žena konečně začne reagovat, ale trochu 

jinak, než jsem čekal. „Kdo teda hodí děti do školky, školy a vyzvedne 

tu zásilku na poště, která tam mimochodem leží už týden?“ Má odpověď 

zní asi trochu rezignovaně: „No, nevadí miláčku, tak alespoň odpoledne 

přifičím po dálnici až domů, jupí!“ Ovšem má žena opět kontruje: 

„No, to tě asi zklamu, protože děti se asi samy nevyzvednou z ústavů 

a nepřehodí se na kroužky, mimochodem jsem ti sepsala nákup, 

bo v Kauflandu mají akci na mikroténové sáčky“. 

Uběhl týden a já viděl náš obchvat jen v televizi, jak to tam těm pánům 

slušelo při stříhání pásky! O víkendu to ale určitě vyjde – pojedeme 

na chatu. V sobotu si přivstaneme, nabalíme tašky a už si to šinem 

k našemu autu. Hej, tak to si dělá někdo srandu – za našim autem parkují 

další dvě cizí a brání nám ve výjezdu. Rozhlížím se, jestli to není nějaká 

skrytá kamera, bo to nemůže být pravda! Po dvaceti minutách čekání, jestli 

se někdo neobjeví, začnu naštvaně troubit, ať si to ti chytráci přeparkujou. 
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Místo chytráků na mě však vystartoval náš vytočený soused v pyžamu, 

že prý co tady prudím v sobotu ráno. Po tom, co se uklidnil, mi vysvětlil, 

že mám vlastně štěstí v tom, že se mi to stalo poprvé. Kvůli přivaděči 

k dálnici bylo zrušeno 300 parkovacích míst, a tak to místní parkujou, 

jak se dá. Rozespalý soused ještě dokreslil důvod svého naštvání – celý 

život pracoval v životických sadech a po podzimní sklizni dostal výpověď. 

Že prý jablka od dálnice nikdo nechce a sady letos končí.  

Zkouším sobě i rodině zlepšit náladu – půjdeme se teda projít do přírody 

přes lesopark na Pašůvku. Děti se vyblbnou na koních, nakrmí kozy a já 

se ženou si dáme něco dobrého v hospůdce U Urbana. Celé to však 

dopadlo trochu jinak. Než se nám podařilo přejít přes Dlouhou třídu, tak 

nás málem 2× srazil proud vozidel – teda těch šťastnějších 

nezablokovaných. V lesoparku jsme překračovali odpadky a radši nechci 

vědět, co dalšího ještě, ale hlavně – byli jsme tam úplně sami. Kde jsou 

všichni, co se tady procházeli, relaxovali a sportovali? Pak mi to dochází, 

kdo by chtěl relaxovat u přivaděče k dálnici? Má nálada je na bodu mrazu. 

Doufám, že na Pašůvce se vše obrátí k lepšímu. Omyl, na plotě u stájí visí 

cedule ZAVŘENO. Sklesle se ptám kolemjdoucího pána, kdy otevřou. Pán 

mi odpověděl, že už nikdy. A ještě dodal: “Jó, pane, koně a dálnice nejdou 

dohromady!“ Až potom jsem si to uvědomil, že ten neutichající hluk není 

tím, jak mi vzteky třeští v hlavě, ale to hučí náš obchvat. Metr za ohradou, 

kde dříve běhali koně, se teď prohání kamióny závratnou rychlostí 

po čtyřproudové dálnici – našem obchvatu. 

Já vlastně poprvé vidím na vlastní oči ten náš zázrak. Začíná se mi motat 

hlava, miliony myšlenek, vždyť radnice slibovala, jaká to bude paráda, 

nerozumím. Špatně se mi dýchá, je mi z toho zle a začíná mi pískat v uších víc 

a víc. Otevřu oči, zaklapnu budík, pyžamo mám celé propocené. Běžím 

k oknu a vidím, že se mi vše jen zdálo. Vše byl bohudík jen zlý sen, ale vím, 

že do budoucna nemusí!  

Politické rozhodování v tržní ekonomice 

Také jsem byl mladý a hloupý, a proto, když vyšlo najevo, že komunismus 

je utopie, zvolili mě za předsedu uliční organizace a později za zastupitele. 

Před 30 lety jsme neměli veřejné telefony, protože amnestovaní je všechny 

rozbili. Jen díky mé sprostotě jsem prosadil 100 000 Kč z městského 

rozpočtu na vybudování nových telefonních budek ve městě. Prosadil jsem 

také rozšíření hřbitova v Životicích a možná také obdobu milostivého léta. 

Ti, co přišli po mně, nebyli ani schopni zachránit dělnický dům v obci 
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před jeho postupnou likvidací. Je sice pravda, že pro obec, která má dnes 

dvojnásobek obyvatel, byl již malý, dnes však nemáme žádný. Také jsme 

ho v minulosti v akci Z zrekonstruovali.  

Ne, že by se v obci nic nepostavilo, zrovna teď jsme v obci otevřeli 

v areálu Tennis Hill novou sportovní halu za 32 000 000 Kč z dotace 

města. Jak už z názvu vyplývá, nejde o chybějící tělocvičnu pro místní 

školu. Dnešní mládež se vozí do školy i ze školy autem. Pak následují hry 

na počítači nebo televizi. Už v minulosti se vědělo, že aby organismus 

nedegeneroval, měl by ujít aspoň 1 km. Později se zjistilo, že je to málo. 

Vědělo se také, že „ve zdravém těle, zdravý duch“. Dnes se ví, že když 

je hlava blbá, trpí celé tělo. Jinými slovy, jaký pán, takový krám. 

 
Bývalý zastupitel Havířova, občan Životic 

 

Životické školní hřiště 

Jsem máma dvou dětí. Když se mi narodilo první dítě, začali jsme 

navštěvovat hřiště při Základní škole Zelená. Už tehdy jsem si říkala, 

že je zde něco v nepořádku. Ono 

dostat se na hřiště s kočárkem je 

trošku překážková dráha už to, že 

kličkujete s malým nezbedným 

dítětem po jednoproudé vcelku 

frekventované silnici bez 

chodníku, je tak trochu 

adrenalinový zážitek. Přivítá Vás 

malá otevřená branka, kde je 

napůl chodník a v druhé půli 

se boříte kolečky kočárku 

do bláta a máte strach, 

ať nevyklopíte dítě. To je první 

bojový úkol tohoto hřiště. 

Když dítě zajásá, že chce na 

klouzačku, musíte zdolat další 

zkoušku, u každého sklouznutí 

dcery jsem si říkala, 

že ta nástupní plocha je snad výš 
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a výš a že je to tedy dobrá posilovna (hlavně pro matku) a že ten písek, na 

kterém stojím, je nějaký ušlapaný a jestliže do něj mé dítě špatně dopadne, 

tak bude zle.  Malé děti se však bez pomoci dospělého mohou jen smutně 

koukat, na klouzačku nevylezou. Když jsem tak toho prcka prohánějícího 

se na hřišti, nadšeného z klouzačky a houpací motorky pozorovala, 

s každým krokem jsem se bála a nespouštěla ho z očí. No spíš mi oči 

sjížděly k železným kotvícím prvkům, které jsem pak nafotila a poslala 

jakési firmě zabývající se kontrolou dětských hřišť a dostalo se mi 

odpovědi, že dle fotek usuzují, že na tomto hřišti není dodělána dopadová 

plocha. A ejhle, tehdy jsem se ujistila, že můj mateřský instinkt je správný 

a že to je prostě špatně. Toto vyjádření jsem v roce 2017 předala člence 

občanské komise a písek byl dosypán, ovšem dle mého neodborného 

posouzení opět nedostatečně. Jelikož je hřiště instalováno ve svahu, tak 

při silnějších deštích se písek samozřejmě odplavuje. Později jsem 

se dozvěděla, že písek je nejméně vhodnou dopadovou plochou pro dětská 

hřiště, nejen z hygienických důvodů (je jasné, kam naši čtyřnozí lovci myší 

chodí nejraději na WC). 

Jsem rýpal, vím, ale na tomto hřišti se pohybují děti, malé, velké, střední, 

prostě všechny a já jsem matka, která se prostě bojí o své děti a chce 

předcházet zbytečným úrazům. Když si člověk celé hřiště důkladně 

prochází, zjišťuje, že ochranné sítě jsou potrhané a aby to nevypadlo úplně 

nejhůř, tak jsou díry opraveny dráty. Hřiště, na kterém děti hrají různé hry, 

je lemováno ztrouchnivělými kládami, na které jsou umístěny „lavičky“. 

Na upozornění na tuto situaci mi zaměstnanec SSRZ písemně odpověděl, 

že v roce 2020 je v plánu rekonstrukce laviček. Já vám nevím, asi jsem 

se v roce 2020, kdy začal covid, zasekla, ale ony ty lavičky jsou stále 

ztrouchnivělé a dle mého neodborného názoru už docela nebezpečné 

a co s nimi bude dál? Je moc fajn, že jsme si jako občané odhlasovali 

v participativním rozpočtu nový mobiliář, který zahrnuje i nové lavičky, 

tudíž je super, že si je kam sednout, ale stávající mobiliář už nikdo 

neopraví? 

Na pingpongovém stole se loni objevila červenobílá páska a pak náhle 

zmizela, ten stůl si pamatuju jako dítě, sloužil svému účelu a taky 

se na něm fajn sedělo s partou přátel, ovšem teď si na něj sednout 

by znamenalo zničit si kalhoty a dostat doma od mámy asi výprask. A hrát 

na něm pinec? On by ten míček stejně letěl totiž kdovíkam… 

Tráva nám roste na rozjíždějícím se betonu vprostřed hřiště, ztrouchnivělé 

klády laviček znečišťují celou plochu, betonové kusy trčící ze země, 
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na kterých asi bylo kdysi něco instalováno, přivolávají ne jedno neštěstí, 

jsem z toho celá rozčarovaná. 

Proč životickým dětem, ale i těm, které jsou tady u babičky na prázdninách 

nebo přijdou za svými kamarády z města, nemůže být nabídnuto krásné 

bezpečné hřiště? Ano, jedno super hřiště máme u hasičárny, ale to bývá 

zavřené a není tam ta dětmi milovaná klouzačka a houpačka a stín 

krásných líp. Proč naši sousedi mohli na zelené ploše postavit pro děti 

a dospělé obří hřiště s altánem, pítkem, workoutovými prvky a my 

nemůžeme mít jedno funkční hřiště, když už ne odpovídající moderní 

době, tak alespoň důstojně udržované? Proč se na našem hřišti v rohu musí 

skladovat shnilé listí? Proč se prostě na nás a naše děti zapomíná, proč? 

 

Životická tragédie  

nazývaná také „slezské Lidice“ 

Píše se datum 4. srpna 1944. V klidné vesničce u polských hranic, 

kde mnohými obyvateli byli Poláci, se odehrává veliká tragédie 

jako součást bojů během 2. světové války. 

Tato akce byla odvetou za přestřelku mezi partyzány a gestapem 

v životické hospodě pana Isidora Mokrosze. Při střelbě, která byla příčinou 

masakru místních obyvatel, byli zabiti tři příslušníci gestapa, jeden 

partyzán a hostinský. 

Reakce netrvala dlouho, jelikož 6. srpna ráno byla obec Životice obklíčena 

a byli zastřeleni všichni muži, kteří neprokázali německou státní 

příslušnost. Dohromady bylo zastřeleno 36 mužů z Životic, Horní a Dolní 

Suché a Horního Těrlicka. Jednalo se o 28 Poláků a 8 Čechů. Muži byli 

zastřeleni na dvoře svých domů před zraky svých rodin nebo byli zahnáni 

do okolních lesů a zde usmrceni. Zachránili se pouze ti, kteří zrovna v tuto 

dobu byli mimo území obce. Dalších 41 lidí bylo odvezeno 

do koncentračních táborů, zde zemřelo 37 z nich. 

Těla zastřelených byla odvezena do Orlové, kde byla pohřbena 

do hromadného hrobu na židovském hřbitově. Později byly ostatky 

převezeny do hromadného hrobu v Životicích, naproti místního hřbitova, 

kde bylo v letech 1982–1984 postaveno Muzeum životické tragédie 

spadající pod muzea Těšínska. Přímo na místech jejich poprav byly 

vystavěny pomníčky v upomínku této hrůzné události. 
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Celkem je v obci postaveno 26 pomníků přímo na místech popravy 

nevinných mužů – mnohdy příbuzných, otců, synů, bratrů. Z těchto 

26 pomníčků jich stojí 6 přímo na trase plánované nové cesty (v upomínku 

na smrt 9 mužů) a v bezprostřední blízkosti nové cesty stojí také 

6 pomníků (místo popravy 11 mužů). Pro místní obyvatele, některé ještě 

žijící pozůstalé, jsou to velice osobní místa, kam stále nosí květiny 

a zapalují svíčky. A já se ptám, je toto humánní? Zamyslel se při plánování 

cesty nad tím někdo??? A neměl by??? 

1. Kraina Josef 

2. Guziur Anton 

Gutiur Emil 

3. Krzystek Karel 

Polok Rafal 

4. Palowski Alois 

Piegrzymek Anton 

5. Pawlas Karel 

6. Kadura Alois 

Wajner Adolf 

7. Gabzdyl Jan 

Gabzdyl Henryk 

Rozbroj Rudolf 

Duda Franciszek 

Mrozek Albin 

8. Hawlik Karol 

9. Mrowiec Tadeusz 

10. Borski Robert 

11. Szelong Ervin 

12. Duda Josef
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Historie Kroniky Životic 

Pamětní kniha obce Životic, která byla v roce 1922 napsána, se v r. 1938 

ztratila. Po dobu války po ni nikdo nepátral, neboť to nebylo ani žádoucí. 

Po skončení II. světové války začali členové MNV po kronice pátrat 

až do roku 1947, ovšem bez kladného výsledku. Nakonec se však zjistilo, 

že starou obecní kroniku pravděpodobně zničili. Byli podezřelí dva místní 

občané, kteří svalovali vinu jeden na druhého. 

Proto byla zakoupena nová kniha pro založení nové obecní kroniky. 

Tato Pamětní kniha Životic začala být psána až v roce 1948 kronikářem 

Ferdinandem Baginským, řídícím na české obecné škole, za spolupůsobení 

2 členů letopisné komise a to: Františka Mynáře, rolníka a Josefa Rozbroje, 

od roku 1946 předsedy MNV, všichni z obce Životic. 

Je smutné, že se z dřívější doby (před rokem 1948) nezachovaly žádné 

písemné zprávy. Proto staré dějinné události, které se týkaly přímo obce 

Životice, sháněli a čerpali u v té době nejstarších žijících 

občanů, kteří byli pamětníky minulé doby. Tyto ústně 

tradované i osobní vzpomínky byly zapsány do nové kroniky 

Životic a dále byla kronika vedena do konce roku 1957. 

Kronika je k vidění na stránkách kronikahavirov.cz. 

Karin Lednická ztvárnila životickou tragédii jako 

literární dokudrama 

Úvodní dva díly trilogie Šikmý kostel jsou už dva roky nejdiskutovanějšími 

a nejoceňovanějšími tituly v Česku. Ve své nejnovější knize Karin 

Lednická navazuje na příběh lehce načrtnutý ve druhém díle, 

tedy nacistický masakr ve slezské vesnici Životice a následné represálie, 

které trvaly několik měsíců. Pro knihu tentokrát zvolila formu literárního 

dokudramatu a podává v ní autentický, plastický obraz tragédie, která byla 

po válce ideologicky zneužita a v posledních dekádách odsunuta 

k zapomnění. 

„Úmysl podrobněji zpracovat životickou tragédii vzešel z postesknutí jedné 

pamětnice,“ říká Karin Lednická. „Mluvila jsem s ní při sběru materiálu 

na Šikmý kostel a ona si v závěru našeho rozhovoru rezignovaně posteskla: 

‚Všichni na nás zapomněli.‘ Ta pamětnice je dcerou jednoho z šestatřiceti 

mužů, které ve vesnici Životice dne 6. srpna 1944 zastřelilo gestapo 

v odvetě za partyzánskou akci.“ 

http://www.kronikahavirov.cz/
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Karin Lednická zasazuje životickou tragédii do širšího historického 

kontextu, aby i čtenář s historií Těšínského Slezska neobeznámený mohl 

vnímat veškeré souvislosti. Pečlivými rešeršemi podložená dokumentární 

část obsahuje nikdy dříve nepublikovaná fakta a je doplněna literárně 

zpracovanými výpověďmi pamětníků, kterých se nacistické represe přímo 

dotkly. Bohatá obrazová příloha dodává vyprávění další vrstvu. 

A právě díky tomuto komplexnímu pojetí se Lednické daří s mrazivou 

autenticitou zaznamenat všechny aspekty tehdejších událostí.  

Je všeobecně známo, že spouštěčem lidického běsnění bylo milostné 

psaníčko. Stejně tak i v životickém příběhu nacházíme několik dalších, 

ryze lidských faktorů či spíše selhání, která významně ovlivnily průběh 

událostí: neopětovaný cit, osobní mstu, nenaplněné ambice. Na rozdíl 

od osekaných výkladů o partyzánech, kteří hrdinně bojovali 

proti německým okupantům, nabízí tato kniha odlišný, mnohovrstevnatější 

příběh, v němž vystupují především lidé, kteří byli při nacistických 

odvetách za partyzánskou činnost zavražděni nebo si z následných represí 

odnesli celoživotní trauma. 

Lednická včleňuje svědecké 

výpovědi do dokumentárního 

výčtu událostí, takže její kniha 

přináší silné a velmi působivé 

svědectví. Mrazivě působí také 

závěr, obsahující stručné citace 

z poválečné obecní kroniky, 

z nichž je patrné, jak byla událost 

odsouvána k zapomenutí, 

převálcována nastupujícím 

komunistickým režimem. 

Za zmínku stojí také pasáže 

z doslovu nastiňující povážlivě 

neutěšený stav, který provází 

upomínání životické tragédie 

v současnosti. 

Karvinsko a Těšínské Slezsko 

získaly v Karin Lednické 

osobnost, která celý tento region 

představuje široké veřejnosti, 

nabourává zažité předsudky, 



- 24 - 

stereotypy a mýty. A především – která tomuto zdecimovanému kraji vrací 

hrdost a zdravé patriotství, o něž v uplynulých dekádách přišel. 

Kniha vychází v nakladatelství Bílá vrána 24. března 2022. 

 

 

Ohlédnutí se za příjemným setkáním 

Bylo nám ctí přivítat 15. listopadu loňského roku autorku románu Jizva 

na veřejné debatě s občany Životic. Danuta Chlupová v přátelské 

atmosféře zodpověděla všechny dotazy a pak se dlouhou chvíli věnovala 

podepisování knihy vyprávějící příběh z našeho prostředí. O úspěchu 

setkání vypovídá plný sál a spokojení posluchači. Rádi podobnou akci zase 

v budoucnu zopakujeme. 
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Jak se žije v Životicích 
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Netradiční luštěnka bez tajenky 

 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.        

8.        

9.        

10.        

 

 

 

1. Zhorší výstavba koridoru životní prostředí v Životicích? 

2. Přibude výrazně provoz aut při prodloužení Dlouhé třídy 

na Podlesí? 

3. Klesne cena nemovitostí na Podlesí a v Životicích? 

4. Proběhl už spekulativní nákup pozemků pod koridorem? 

5. Nakoupili tyto pozemky politici? 

6. Zlikviduje výstavba koridoru životické sady? 

7. Prochází trasa koridoru i přes pomníčky životické 

tragédie? 

8. Rozhodují o této stavbě bez místních občanů? 

9. Které politické uskupení vládne prozatím v Havířove? 

10. Dovolíme jim postavit koridor? 

 

  

Nápověda: ANO a NE bude s koridorem líp 
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Životický občasník 

Informační brožura pro občany Životic, vydáváno pololetně, č. 1/22, 

vyšlo dne 4. dubna 2022 v nákladu 1000 ks. Distribuováno zdarma, 

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

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

 

Poděkování na závěr 

Děkujeme za štědrou podporu všem aktivním občanům našeho města, 

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

které vůči Vám máme.  

Důležité informace:  

Chcete-li pomoci činnosti našeho spolku, můžete tak učinit například 

těmito způsoby: 

 přispět libovolnou finanční částkou na účet našeho 

spolku 2801599198/2010 (viz QR kód) 

 stát se členem spolku (informace najdete na našem 

webu www.zivoticesobe.cz) 

 poslat náměty na zlepšení života v obci 

prostřednictvím spolkového e-mailu: info@zivoticesobe.cz 
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