Nahlédnutí do událostí v městské části
Havířov – Dolní Datyně v roce 2006
V roce 2006 probíhaly několikeré volby. 2. – 3. června do Poslanecké Sněmovny Parlamentu
ČR, 20. – 21. října do Senátu Parlamentu ČR a Zastupitelstva města Havířova a 16. prosince
opakované volby do Zastupitelstva města Havířova. V Havířově – Dolních Datyních, které
byly volebním okrskem č. 79 s 354 voliči, došlo k historicky pozoruhodné změně v tom, že
v žádných z těchto voleb, poprvé v poválečném období nedali voliči nejvíce hlasů
komunistické straně. Další pozoruhodností zdejších voleb, již po několikáté se opakující,
bylo, že přestože zdejší voliči měli při volbách výrazně nejvyšší účast ze všech volebních
okrsků Havířova, nemá část města Havířov – Dolní Datyně žádného zástupce v zastupitelstvu
města.
Datum voleb
2. – 3. 6. 2006
20. – 21. 10. 2006
16.12. 2006

Účast v Havířově – Dolních Datyních
74,57 %
50,56 %
39,94 %

Účast v Havířově celkem
59,72 %
31,98 %
21,69 %

Obdobný stav byl i v centrálních komisích RMH, kde část města Havířov – Dolní Datyně
neměla zástupce v žádné z nich.

● Občanská komise RMH pro Dolní Datyně zasedala
během roku devětkrát. Na zasedání byli zváni
i zástupci magistrátu města. O své činnosti
informovala místní občany na informační tabuli
u školy a na vlastních internetových stránkách. Pro
přehlednou informaci jak magistrátu, tak i místních
občanů, zavedla „Seznam potřebností pro část Dolní
Datyně“, který je průběžně aktualizován. Předseda
občanské komise, ve spolupráci s pracovníkem
magistrátu, vyřešil vleklý problém kontroverzní mapy
Havířova umístěné na internetových stránkách
magistrátu, která falešně informovala uživatele
o ulicích města.
● Na internetových stránkách Havířova jsou delší dobu umístěny kroniky města a také
kroniky původních obcí - Dolní Bludovice, Dolní Suchá, Prostřední Suchá a Životice.
Chyběla tam jen kronika obce Dolní Datyně. V roce 2006, po několika upozorněních na tento
stav, tam byla i tato kronika doplněna.
● Investiční akce v rozsahu cca 10 mil. Kč - rekonstrukce místní komunikace V Zaryjach
vč. odvodnění, byla zahájena. Další investiční akce - oprava komunikace Na Hlinikách, byla
přesunuta v plánu na rok 2009. Kolem budovy na hřišti bylo zavedeno pouliční osvětlení.
Komunikace ul. J. Kotase byla v její kritické části vybavena směrníky, pro lepší orientaci
v zimním období.
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● Na místní zvonici byla provedena
červotoči a oprava šindelové střechy.

ochrana proti

● Obytné stavení největší zemědělské
usedlosti v obci, č. 30, bylo demolováno. Na
půdě byl nalezen rozpadající se fragment
bible, 4. knihy Mojžíšovy, kapitola XXIII,
psaný švabachem moravštinou. Z fragmentu
není zřejmé jeho datování. Dále tam bylo
několik opotřebených koňských podkov,
starých rámků do úlů i zbytky voští, hliněná
pečící forma na velkou vánočku a další
předměty. Rámky do úlů byly opatřeny
plechovými mezerníky, které umožňují
snadné vyjímání rámků shora úlů, což je v současném časopise Včelařství prezentováno jako
novinka. Staré nalezené mezerníky, oproti současnému návrhu, navíc nepotřebovaly na
upevnění hřebíky.
● Bylo započato s projektovou přípravou odkanalizování, které má být dle územního plánu
řešeno pro celé území městské části Havířov - Dolní Datyně. Tak také byli občané o této akci
trvale informováni. Při projektové přípravě občané zjistili, že projekt není zpracováván
v rozsahu územního plánu a opakovaných informací nejvyššího vedení města, ale jen pro
malou část území Dolních Datyní. Navíc byl záměr projektantů umístit čisticí stanici
s výpustem do Špluchovského potoka, kde se tok vody v létě často zcela zastavuje. Místní
občané, prostřednictvím občanské komise, žádali o řešení odkanalizování pro celé území, jak
je to stanoveno v územním plánu.
● Lékař MUDr. Tabašek ukončil ordinaci v místním zdravotním středisku na Občanské ulici.
Středisko zůstalo bez ordinace lékaře.
● Místní knihovna rozšířila své
prostory v budově na Občanské 1,
které zároveň renovovala. Hlavně
však rozšířila svou činnost. Byla
doplněna o internet, kde proběhlo
zdarma několik instruktážních
školení.
Instalovala
vánoční
výstavu, v níž nechyběl ani
pohyblivý betlem, uspořádala
přednášky pro děti školky a školy
a další.
Knihovna
také
organizovala včelařské přednášky
s ukázkou živých včel pro školy
v Havířově, které o to projevily
zájem.
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● Škola a školka byla v r. 2006 nadále součástí
Základní školy na ul. Frýdecká v Havířově –
Bludovicích. Škola měla dvě třídy, v 1. třídě bylo 6
žáků a ve 2. třídě byli 4 žáci. Školka má kapacitu 23
dětí a byla plně naplněna. Ve dvoupatrové budově
je v přízemí samostatná kuchyň se skladem, školní
jídelna, dětská šatna, šatna pro personál, ředitelna a
tělocvična. V mezipatře je hygienické zařízení.
Jídelna byla rekonstruována, nákladem cca 0,75
mil. Kč, aby odpovídala novým hygienickým
předpisům. Pro děti škola ve spolupráci s místním
Svazem žen pořádala zábavné akce – karneval,
radovánky
s četnými
atrakcemi,
drakiádu,
mikulášskou zábavu a další.
● Pro zlepšení bezpečnostní situace na křižovatce u
školy proběhlo místní šetření. Bylo dohodnuto
doplnění značky „děti“ o reflexní podklad, což bylo
také realizováno. Dále bylo naplánováno zřízení
přechodu pro chodce přes ul. J. Kotase, na což byl
zpracováván investiční záměr.
● TJ Dolní Datyně měla tři fotbalová
družstva. Úspěšné družstvo žáků trénoval
Ing. Stanislav Kotula, družstvo dorostenců
p. Lankočí a družstvo mužů, hrající krajskou
soutěž tř. I.B, p. Pištěk.

● Plesy byly pořádány v budově na hřišti,
ul. Zemědělská. Pořádal je Hasičský sbor
Dolní Datyně a TJ Dolní Datyně.
● V rámci Svazu žen Dolní Datyně provozovalo svou
činnost také Amatérské divadlo DAD. Divadlo se
věnuje hlavně studiu her v místním nářečí, které si
píši sami herci. Hry nacvičuje i s dětmi. Hlavní akce:
Březen:

Sousedské
posezení
se
scénkami,
v budově na hřišti
Duben:
Hra „Becočki“
Červen: Sousedské posezení se scénkami a
vystoupením dětí místní školy a školky
Červenec: Hra
„Becočki“
v budově
PZKO
v Bludovicích, výtěžek byl věnován ve
formě sponzorského daru na evangelický kostel.
Říjen:
Týden knihoven – DIKNIBÁS – scénky. Zájezd do „Mystické mydlárny“
Prosinec: Organizace mikulášské besídky a vánočního posezení pro děti, s dárky Generálky
nové hry „Ordinace v datyňské zogrodě“
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● Místní klub důchodců se
vyznačoval
významnou
aktivitou. Byl proto také navržen
na
udělení
„Ceny
města
Havířova za rok 2005“ (která mu
nebyla přidělena).
Mimo
přednáškové
akce,
zájezdy,
organizování oslav jubilantů,
účastí v soutěžích a kulturních
akcích, organizoval i poučně –
zábavné akce na nichž se aktivně
podíleli všichni zúčastnění. Účast
členů klubu na akcích je téměř
stoprocentní. O své činnosti vede
kroniku s fotodokumentací.
● V roce 2006 bylo v průběhu roku netypické počasí. V zimě omrzly všechny květné pupeny
na broskvích a třešně také nerodily téměř vůbec. Úroda jabloní byla dobrá a plody se během
mimořádně dlouho teplého podzimu dobře vybarvily. Po zimě byl z důvodu nadměrného
výskytu roztoče Varroa Destructor na území Havířova úbytek 62 % včelstev, což
představovalo v absolutním počtu úhyn 207 včelstev. Během roku se včelařům podařilo jich
obnovit 139. V Havířově - Dolních Datyních zůstalo z 82 včelstev jen 20, obnoveno bylo 51
(nákup a další rozmnožování), takže zazimováno bylo 71 včelstev. Pro snůšku medu byl rok
velmi příznivý, chyběly však včelstva.
● Nadměrně teplý podzim byl zřejmě příčinou velkého výskytu
výrazně světélkujícího hmyzu v trávníku kolem ulice Na
Pěšině pozorovaného 17. listopadu. Každý zářil dvěmi
světelnými body.

V Havířově – Dolních Datyních, 9. března 2007
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Zpracoval:
Upravila :

Ing. Miroslav Szop
Jana Vítová

