
 

 

ŽIVOTOPIS PANA  JOSEFA NEUWIRTHA 

Pan Josef Neuwirth se narodil 21. 5. 1946 v Ostravě. Matka Anna byla v domácnosti,otec 

Josef byl horník, skoro celý život pracoval v dole Jindřich v Přívozu. Rodina v té době 

bydlela na Poděbradově ulici. Má jednoho bratra Miroslava. 

Základní školu navštěvoval v letech 1952-1960. Poté nastoupil na Střední všeobecně 

vzdělávací školu v Ostravě, tu zakončil maturitou v roce 1964.  Rok studoval na medicíně 

v Olomouci. Studium jej nenaplňovalo, a proto se rozhodl jít na čas pracovat. Necelý rok byl 

zaměstnán v dole Jindřich. Základní vojenskou službu vykonával od října 1966 do října 1968, 

a to ve městě Slaný.  Zažil zde intervenci vojsk Varšavské smlouvy. 

 Po vojně vystudoval Pedagogickou fakultu v Ostravě, obor přírodopis a pěstitelské práce. 

Celý život pak učil na základní škole v Bolaticích. Několik let působil jako zástupce ředitele a 

okresní metodik.  

Kromě učení se aktivně podílel na životě v obci. Dvě volební období pracoval v radě obce 

Bolatice. Byl také aktivním členem Svazu ochránců přírody. Pomohl vybudovat naučnou 

stezku kolem obce Bolatice a v přilehlém okolí.  

Při studiu se potkal se svou budoucí manželkou Libuší, rovněž učitelkou.  Sňatek uzavřeli 

v roce 1972. Mají spolu dvě dcery: Kateřinu a Radku. Obě pokračují v povolání svých rodičů, 

jsou učitelkami.  

Dnes je pan Neuwirth v důchodu, věnuje se řezbářství a zahradě. 
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