ALOIS RAIDA
*17.6.1914 ve Stěbořicích
+ 29.8.2013 v Dolních Životicích
Narodil se 17.června 1914 ve Stěbořicích. Dětství prožil v době optimismu a nadšení ze
vzniku republiky a tehdejší národní hrdost na svou vlast, rodinu a farnost jej pevně názorově
formovala po celý jeho život. Po ukončení měšťanky v Jaktaři vystudoval učitelský ústav
v Opavě v roce 1933. První učitelské místo před nástupem na vojnu dostal v Dolních
Životicích. Po vojenské prezentační službě učil ve Dvořisku u Štítiny, od roku 1940 po celou
druhou světovou válku pak v Chropyni.
V roce 1940 se oženil s Františkou Varyšovou z Dolních Životic.Vychovali spolu celkem
sedm dětí- čtyři syny a tři dcery.
Hned po válce se přestěhoval do Dolních Životic a začal učit matematiku, přírodopis, fyziku a
chemii na měšťanské škole v Mladecku. Aprobaci získal v Brně.
V roce 1958 byl propuštěn pro neslučitelnost svého náboženského přesvědčení s tehdejší
představou o morálce učitelů. Deset let pracoval jako zámečník a svářeč v Ostroji,
příležitostně i na jiných místech. V roce 1968 opět nastoupil do školy v Dolních Životicích a
svou učitelskou dráhu ukončil odchodem do důchodu v roce 1974 ve škole v Mladecku.
V roce 1990 u příležitosti Dne učitelů byl jedním z řady rehabilitovaných pedagogických
pracovníků v okrese Opava.
Život pana Aloise Raidy byl díky jeho společenským aktivitám a zálibám velmi bohatý.
V hudební oblasti byl dlouholetým varhaníkem v místním kostele Největějšího Spasitele,
v důchodovém věku hrál v kostele v Litultovicích.V obou obcích vedl kostelní pěvecký sbor,
hrál na housle, klavír a v životické dechovce na trombón. Byl členem a sólistou Pěveckého
sdružení slezských učitelů v Opavě. Ve volných chvílích učil místní děti hře na klavír a flétnu.
Byl také vášnivým včelařem a za práci jednatele a předsedy včelařského spolku obdržel
odznak Vzorný včelař. Práci s mládeží se nevěnoval jen jako učitel. Byl zakládajícím členem
Junáka v Dolních Životicích, mnoho místních občanů dodnes vzpomíná s láskou a úctou na

léta svého dětství a mládí pod jeho vedením. Byl aktivním členem Československé strany
lidové a Hasičského sboru.
Jeho velkou láskou byla historie. Sepsal a souhrnně posloupně seřadil Historii Dolních
Životic, Hertic a Životiských Hor. Byl častým návštěvníkem archivů, historické indicie sbíral
u pamětníků a ve starých kronikách a matrikách. Je spoluautorem první ucelené publikace o
naší obci „Dolní Životice- náš domov“. Zajímal se také o historii životického zámku, mnoha
občanům pomohl vytvořit rodokmeny.
Pan Alois Raida byl citlivým, pracovitým a vnímavým člověkem, ochotným kdykoli pomoci.
Svým dětem, později i vnoučatům a pravnoučatům byl příkladem čestného, skromného a
slušného člověka.
Své nejbližší opustil 29.srpna 2013.

