Události v městských částech Havířova
Při listování a pročítání v kronikách města minulých let jsem si všimla, že zprávy z městských
částí se objevují jen málo, většinou zcela chybí. Podle mé zkušenosti se tyto příspěvky do
kroniky sbírají velmi obtížně. Proto jsem s pomocí tajemnice kulturní komise paní Blanky
Mandákové oslovila občanské komise městských částí a požádala je o zpracování a sdělení
významnějších událostí roku 2005 z jejich části města. Ze všech oslovených reagoval na moji
žádost pouze předseda občanské komise Dolních Datyň a dlouholetý pečlivý kronikář této
městské části, pan Ing. Miroslav Szop, a za občanskou komisi Dolní Suchá pan Ing. Jiří Špiřík.
Bylo by potěšující, kdyby se spolupráce v dalších letech rozšířila i a ostatní městské části, aby
občané mohli v kronice města najít ucelené informace.
Jana Vítová, kronikářka

Události v městské části Havířov – Dolní Datyně
v roce 2005
V roce 2005 došlo k historicky převratnému zlomu v pojetí kroniky města Havířova.
Poprvé v jeho historii byl požádán občan městské části Havířov – Dolní Datyně o sdělení
událostí v této městské části. Při čtení dosavadních kronik města Havířova vyvstává
u čtenáře dojem, že se jedná o kroniky výlučně centra města Havířova a část Dolní Datyně
jako by byla jeho přísně utajovaným územím. Pokud přece jen je v kronikách o Dolních
Datyních nějaká zmínka, bývá často zkreslená nebo jinak problematická. Text kronik navádí k
přesvědčení, že magistrát investuje a zajímá se jen o centrum města. To však nelze potvrdit,
osobně se domnívám, že opomíjení okrajových částí je hlavně v historických záležitostech.
K zamyšlení provokuje také skutečnost, že městská část Dolní Datyně nemá zastoupení
v radě města a dokonce ani v zastupitelstvu a to přes to, že je zde vždy největší účast voličů
ve volbách ze všech volebních okrsků Havířova.
V Dolních Datyních pracuje občanská komise ve složení Ing. M. Szop – předseda,
N. Mojová, M. Olšáková, G. Sembol, K. Kolorz, K. Koštiál, R. Sachmerda, J. Koďousek
a Ing. Rozbroj, která byla jmenována v roce 2003.



Počasí v roce 2005 bylo v květnu a červnu studené, v srpnu téměř bez srážek, takže
tok vody v Dolní Datyňce se i na několik dní zcela zastavil. Tento průběh počasí byl
nepříznivý pro vývoj strupovitosti jablek, úroda broskví byla příznivá, avšak i zde se
projevila strupovitost. Výnos medu byl příznivý, a to jak jarního, tak i lípového.
Lesní, spadkový, med se nevyskytoval.
Pozoruhodné události roku 2005:



V září byl položen nový živičný koberec na komunikaci ul. Zřídelní. Jeho celistvost
začala ohrožovat doprava těžkých vozidel k začínajícímu vrtu na rozhraní Dolních
Datyň a Šenova, kde je výskyt kvalitní jodobromové vody. Konečným řešením je
omezení jejího zatížení na 15t.
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V místní zvonici byla provedena ochrana trámů před červotoči a částečná oprava
šindelové střechy.
Budova na hřišti, ul. Zemědělská, včetně hřiště, movitého majetku a přilehlých
pozemků, změnila pronajimatele. Původní pronajimatel TJ – Dolní Datyně ji předal do
pronájmu Správě sportovních a rekreačních zařízení Havířov. Tím se vyřešil i problém
údržby trávníkového hřiště.
V soutěžním ročníku 2004/2005 fotbalové družstvo mužů vyhrálo okresní přebor
a postoupilo do krajského přeboru I B. třídy. Dobře si vede i družstvo dorostu a žáků,
které trénuje Ing. Stanislav Kotula. V červnu byl uspořádán turnaj Bronislava Kotuly,
který byl uspořádán taktéž na počest 50. výročí vzniku města Havířova. Turnaje se
účastnily mužstva mužů a žáků.
Byly vykoupeny magistrátem části komunikací U Lesíka a Na Pěšině.
Místní pobočka knihovny byla přemístěna ze zasedací místnosti v přízemí, kterou
sdílela s dalšími uživateli, do 1. patra. To přispělo i k tomu, že mohla být vybavena
výpočetní technikou s připojením na internet. V kuchyňce této budovy byl
u kuchyňské linky doplněn přívod vody a odpad od dřezu.
Houpačky u místní zvonice byly doplněny dvěma lavičkami a následně i pérovými
houpačkami. To přispělo k ještě většímu využívání tohoto prostoru a hlavně ke
sdružování místních občanů mladšího věku.
Na internetových stránkách magistrátu byla doplněna chybějící kronika obce Dolních
Datyň
Do návrhu změny územního plánu č. 13 byl začleněn chodník podél ul. J. Kotase
v úseku škola a točna MHD č. 10.
Plánovaná investiční akce – oprava místní komunikace ul. Na Hlinikách, včetně mostu,
byla blokována nekompromisním požadavkem pana Slonky, aby při její rekonstrukci
byla v místě jeho domku snížena o 1 m, což zase vylučoval projektant s ohledem na
předepsané maximální možné spády komunikace.
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- Místní škola a školka projevila zájem o včelařskou přednášku. Předseda ZO-ČSV
v Havířově vyhověl jejich přání a donesl do školy na besedu rámek z úlu se včelami
vložený do skleněného obalu na němž si žáci mohli prohlédnout královnu přímo při
kladení vajíček, včely při krmení larviček, trubce, vajíčka v buňkách, zavíčkovaný
dělničí i trubčí plod a dokonce i výstavbu matečníku, který včely právě stavěly pro
tichou výměnu staré královny. I nejmenší žáčci ze školy a školky zbystřili pozornost
při praktické ukázce správného postupu při vytahování včelího žíhadla, při němž se co
nejméně jedu z jedového váčku dostane do rány. Přednášející byl při výkladu často
udiven logickými dotazy malých posluchačů a z jejich reakce usoudil, že děti mají
vrozený zájem o přírodní dění a až pozdější výchovou je jejich zájem odveden jiným
směrem.
.
Plánovaná investiční akce – oprava místní komunikace V Zaryjach se dostala do stavu
projektu a jsou projednávány podmínky potřebných výkupů pro její rozšíření.
Místní škola a školka projevila zájem o včelařskou přednášku, kterou přednesl
s názorným skleněným úlkem se včelami Mir. Szop
Na katastru Havířova došlo k mimořádnému úhynu včel. Ze stavu 334 jich uhynulo
121. Část Dolní Datyně patřila k nejvíce postiženým. Příčinou byl mimořádný výskyt
roztoče Varroa Destructor, pro jehož rozmnožování byly průběhem ročního počasí
mimořádně příznivé podmínky. Obdobný stav je i na katastru města Šenova. Výnosy
medu byly asi na poloviční úrovni roku 2004.
Starostou místního sboru dobrovolných hasičů se stal Karel Košťiál.

Zpracoval: Ing. Miroslav Szop

Dolní Suchá v roce 2005
V roce 2004 byla provedena generální oprava poloviny ulice Šumbarské, další část má
být opravena v roce 2006.
Dochází k útlumu důlní činnosti. V polovině roku byly uzavřeny úpravny uhlí.
Začátkem roku 2006 byl Důl Dukla převeden od Dolu Lazy pod Důl Paskov a do konce roku
má být ukončena těžba. Radikálně negativně se to projeví v zaměstnanosti obyvatel Havířova.
Přichází období revitalizace poddolovaných území, zejména Sušanských rybníků. Šachetní
domy Na Bartošůvce stále nejsou napojeny na vodovodní řád, což přináší v zimě velké obtíže.
V městské části Dolní a Prostřední Suchá a části Šumbarku (U Jelena) se připravuje
kanalizace s napojením na stoku F (do městské čističky).
Spojení občanů s městem zajišťuje MHD – linka č. 19, jejíž jízdní řád je opět
vylepšován. V severní části bylo postaveno několik rodinných domků.

Ing. Jiří Špiřík
OK Dolní Suchá
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