VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém 8. zasedání zabývalo především:
- Ţádostí majitele pozemku p.č. 22/3 k.ú. Hať o odkoupení obecního pozemku p.č. 19/1
k.ú. Hať
- Ţádostí majitele pozemku p.č. 882/3 k.ú. Hať o odkoupení obecního pozemku p.č.
882/1 k.ú Hať
- Návrhem na rekonstrukci MK Lipová v úseku od státní hranice aţ po MK Dolina
(odbočka na Šilheřovice) včetně návrhu na zpracování společného projektu s Gminou
Krzyzanowice za účelem zajištění finančních prostředků z fondu EU – OP pro
přeshraniční spolupráci ČR – PL na financování uvedené stavby
- Návrhem na rekonstrukci pavilonu MŠ včetně zpracování ţádosti na zajištění
financování stavby z fondu EU - ROP obnova venkova
- Výsledkem hospodaření obce v roce 2007 včetně závěrečného účtu a zprávy auditora o
výsledku přezkumu hospodaření obce za uvedený rok
- Výsledkem inventarizace majetku obce provedené k 31.12.2007
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2008 včetně návrhu jmenovitých investičních akcí
navrţených k financování z rozpočtu obce na rok
- Plánem zasedání ZO na rok 2008 včetně plánu práce pro kontrolní a finanční výbor
- Studií výstavby dvou kusů větrných elektráren na katastru obce Hať předloţenou
společností Wind Energy Systems CZ s.r.o. Boskovice včetně návrhu smlouvy o
spolupráci s obcí Hať při realizaci projektu
- Návrhem majitele pozemku p.č. 815/4, k.ú. Hať na jeho bezúplatný převod do
vlastnictví obce
- Situací na úseku provádění komplexních pozemkových úprav – stanoviskem
pozemkového úřadu ČR, pracoviště Opava, ke změně termínu jejich dokončení
- Přípravou výstavby oddílné kanalizace a ČOV na katastru obce
- Výsledkem hospodaření a závěrečným účtem za rok 2007 u Sdruţení obcí Hlučínsko –
Plyn –Sever včetně zprávy auditora o výsledku přezkumu hospodaření za uvedený rok
- Ţádostí majitele pozemku p.č. 883/1, k.ú. Hať o zrušení věcného břemene zřízeného
na uvedeném pozemku ve prospěch obce Hať

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Výsledkem kontroly České inspekce ţivotního prostředí zaměřené na odběry vzorků
odpadních vod vypouštěných z domácností do vodního toku Bečva
- Ţádostí občana o znovuprojednání Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného
břemene pro vybudování domovní čerpací šachty a podruţného řádu splaškové
kanalizace
- Návrhem majitele pozemku p.č. 815/4, k.ú. Hať na jeho bezúplatný převod do
vlastnictví obce
- Nabídkou firmy ALOWANCE Praha, s.r.o. na poskytování sluţeb v poradenské a
inţenýrské činnosti při budování oddílné splaškové kanalizace a ČOV v obci

- Nabídkou projektanta na zhotovení projektové dokumentace pro vybudování kabelové
televize v obci
- Ţádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o poskytnutí příspěvku na oslavy 40.
výročí otevření nové školy
- Přípravou stavby „Lávka pro pěší přes vodní tok Bečva“ ( na silnici k Hubertu) včetně
návrhu na majetkoprávní vypořádání pozemku potřebného k výstavbě
- Ţádostí Model klubu Hať o úpravu části Záhumenní cesty pro zlepšení dostupnosti
k jejich letišti
- Ţádostí o ukončení nájmu v nebytových prostorách objektu hasičské zbrojnice
- Cenovou nabídkou na zhotovení oplocení tenisového kurtu
- Návrhem projektanta na dispoziční řešení nového Domu sluţeb v Hati
- Přípravou stavby „Rekonstrukce pavilonu MŠ“
- Návrhem na vybudování parkoviště u MŠ na dolní části obce
- Návrhem na koordinaci činností klubů a spolků v obci
- Návrhem na odpis nevymahatelné pohledávky ve výši 1300,- Kč
- Výběrovým řízením na zajištění výkonu investorské činnosti u staveb „Rekonstrukce
MK Lipová v úseku státní hranice aţ MK Dolina“ a „Rekonstrukce pavilonu MŠ Hať“
- Ţádostí stavebníků o moţnost napojení na inţenýrské sítě a vybudování vjezdů
k rodinným domům z místní komunikace
- Návrhem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování ţádostí o financování projektu
„Rekonstrukce MK Lipová“ z fondu OP Přeshraniční spolupráce ČR – PL
- Ţádostí stavebníka o vyhlášení stavební uzávěry v části katastrálního území obce
- Ţádostí o vykácení 3 ks stromů na pozemcích v areálu školy z bezpečnostních důvodů
- Ţádostí dopravce o úhradu prokazatelné ztráty za I. pololetí roku 2008 u dopravního
spoje, jehoţ zařazení do systému dopravní obsluţnosti poţadovala obec
- Ţádostí zaměstnanců příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o změnu v jízdních řádech
pro zajištění lepší dopravní obsluţnosti
- Vyhlášením záměru obce na odprodej pozemku p.č. 19/1. Kú Hať
- Ţádostí ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o navýšení příspěvku na úhradu
elektrické energie a plynu
- Ţádostí občana obce na poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu obce
- Návrhem na bezúplatný převod do majetku obce částí pozemků p.č.541/4 a 541/5 , k.ú.
Hať
- Kontrolou dodrţení podmínky stanovené obcí stavebníkům při prodeji obecních
pozemků určených ke stavbě rodinných domů v lokalitě U Dvora
- Ţádostí stavebníků o zpevnění obecní komunikace p.č. 1558/108, kú. Hať
- Ţádostí o vyjádření se ke změně územního plánu obce Vřesina
- Ţádostí TJ Sokol Hať o finanční příspěvek na stavby „Osvětlení tréninkové plochy „ a
„Výstavba přístřešku na betonové ploše“
- Návrhem cenové nabídky dodavatele střešní konstrukce a krytiny na budově bývalého
zdravotního střediska
- Zprávou Katastrálního úřadu, pracoviště Opava, o doplnění parcel pozemků, které jsou
ve vlastnictví obce do katastru nemovitostí

INFORMUJEME

► Sběr velkoobjemového a nebezpečného
odpadu
Obec zajistila přistavení kontejnerů pro sběr a svoz velkoobjemových odpadů
(pneumatiky, koberce, nábytek, elektrozařízení, televize, atd.) a nebezpečných
odpadů (akubaterie, zářivky, oleje, barvy, laky, ředidla)
na sobotu

17.5.2008.

Místa a čas přistavení kontejnerů:
7.00 – 11.00 hodin – technický dvůr, ulice Na Stráni
12.00 – 16.00 hodin – parkoviště u prodejny TEMPO, dolní Hať, ulice Lipová 223
Letos budou kontejnery k dispozici pouze v tento den a na odkládání odpadů
budou dohlíţet zaměstnanci OZO Ostrava.
Vyuţijte moţnosti odevzdat velkoobjemový a nebezpečný odpad svozové
firmě!!!

►Uzávěra

státní silnice II/469

Správa a údrţba silnic oznamuje, ţe v termínu od 28.4. – 12.5.2008 bude z důvodu
rekonstrukce propustku provedena uzávěra státní silnice II/469 v úseku Štípky –
Hať. Objíţďka bude vedena přes obec Darkovice.
Sdělujeme majitelům psů, ţe proběhne

►Očkování psů proti vzteklině
ve čtvrtek 15.5.2008 v době od 800 – do 900
Doočkování
v sobotu 17.5.2008 v době od 13.45 – 14.15
Očkování se uskuteční před budovou Obecního úřadu v Hati.
Psi musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé osoby.

Cena očkování je 80,-Kč

►P ř e v o d

nemovitostí

V souladu s § 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších
předpisů, Rada obce Hať na své 33.schůzi pod číslem usnesení R33/2-a), schválila
záměr obce odprodat níţe uvedený pozemek v k.ú.Hať:
 pozemek parc.č. 882/1 o výměře 521 m2, druh pozemku zahrada

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Jak se můţete dočíst v rubrice „Vybráno ze zasedání Zastupitelstva obce nebo
Rady obce“ zabývaly se tyto orgány několika otázkami, které si zaslouţí více
informací. Jedná se zejména o výstavbu kabelové televize nebo realizaci
investičních akcí, které byly navrţeny k financování z rozpočtu obce v letošním
roce, případně se realizaci připravují. Jistě si mnozí vzpomenou na upozornění,
která jsem v minulosti pronesl při výročních valných hromadách jednotlivých
spolků, ţe při zahájení výstavby kanalizace se nebude dostávat obci finančních
prostředků na realizaci ostatních drobnějších stavebních akcí. Tato situace nastává
uţ v letošním roce, kdy obec sice ještě nezahajuje přímou výstavbu kanalizace, ale
zpracovává se realizační projekt na uvedenou stavbu. Zároveň však přichází
období (2007-2013), které se jiţ patrně nebude opakovat a ve kterém ČR bude
čerpat nemalé finanční prostředky z fondů EU. Bylo by chybou nevyuţít této
situace a nepokusit se získat nějaké finance i pro naši obec. Proto si Zastupitelstvo
obce stanovilo určité priority v investičních akcích, na jejichţ realizaci se bude
snaţit získat finance právě z těchto fondů. Problémem je to, ţe při kaţdém podání
ţádosti na finance z fondu EU je třeba také předloţit způsob financování uvedené
akce z vlastních zdrojů. Jedná se nejen o zajištění nezbytného podílu obce, ale
v podstatě o zajištění finančních prostředků na výstavbu celé akce. Teprve po jejím
ukončení a závěrečném vyúčtování bude podstatná část obci vrácena zpět. Je tedy
patrné, ţe následující období bude z hlediska financování obce velmi sloţité a obec
se bez úvěru neobejde.
Proto Zastupitelstvo rozhodlo o tom, ţe na některé akce, přestoţe se jiţ po několik
let objevují v seznamu, který se kaţdoročně předkládá Zastupitelstvu k realizaci, se
ani v nejbliţším období nebude dostávat finančních prostředků. Stejně tak
problematické bude do tohoto seznamu zařadit a hlavně realizovat i nové
poţadavky (budování nových komunikací včetně inţenýrských sítí, poţadavky
spolků na investice většího rozsahu, apod.). Samozřejmě pokud se nebude jednat o
havárie. Zatímně odloţena je také příprava výstavby Domova pro seniory, neboť
stavby obdobného typu nejsou z fondů EU podporovány.
V následujících řádcích se Vám pokusím alespoň stručně přiblíţit záměry obce pro
letošní rok a nejbliţší období.

Prioritou číslo 1 je bezesporu ♦Výstavba oddílné kanalizace a ČOV - v letošním
roce chceme zadat zpracování dalšího stupně projektové dokumentace, tj,
realizační projekt, získat územní rozhodnutí a pokud bude vypsaná výzva na daný
projekt, pak podat ţádost o finanční prostředky. Je tedy zřejmé, ţe s realizací lze
počítat, pokud vše dobře dopadne, na závěr roku 2009.
Dovolím si tedy alespoň stručně říci několik slov k prioritám obce.
♦Rekonstrukce pavilonu MŠ a spojovacích chodeb – o tom, ţe je třeba dokončit
rekonstrukci posledního z pěti pavilonů školního areálu, snad nikdo nepochybuje.
Na stavbu jako takovou si obec bude muset vzít krátkodobý úvěr, aby
zafinancovala nejen svůj podíl na stavbě, ale jak jsem jiţ v úvodu předeslal, celou
stavbu. Po jejím dokončení a závěrečném vyúčtování, by měla být větší část
vynaloţených finančních prostředků obci vrácena. Ţádost na financování
z programu ROP – obnova venkova, jsme jiţ podali. V daném objektu chceme také
řešit vyuţití prostor bývalé uhelny, ve kterých by mělo vzniknout fitcentrum a
prostory pro jiné, podobné volnočasové aktivity.
♦Rozšíření MK Lipová v úseku státní hranice aţ MK Dolina – po vstupu ČR a
Polska do Schengenského prostoru se značně zvýšil automobilový provoz na
bývalém hraničním přechodu Hať – Rudyszwald. Komunikace v daném úseku
nemá potřebné parametry pro obousměrný provoz a musí dojít k jejímu rozšíření.
Navíc, jak se ukazuje, je tento bývalý hraniční přechod vyuţíván automobilisty
daleko více, neţ hraniční přechod na Tworkow. Součástí stavby pak bude i
poloţení nové dešťové kanalizace v celém úseku a vybudování chodníku pro pěší.
I na tuto stavbu jsme podali společně s Gminou Krzyzanowice (rekonstrukce
komunikace by měla pokračovat i na polské straně) ţádost na financování stavby
z fondů EU. Ani tato stavba se neobejde bez financování pomocí krátkodobého
úvěru.
♦Výstavba domu sluţeb – objekt, který honosně nazýváme jako Dům sluţeb,
stojící u KD, jiţ dávno nesplňuje poţadavky na poskytování sluţeb. Záměrem
obce je vybudovat nový objekt umístěný ve svahu u komunikace Kostelní na
severní straně parkoviště. Mělo by se jednat dvoupodlaţní bezbariérovou stavbu,
ve které budou prostory jak pro potřeby obce, tak pro zájemce o podnikání ve
sluţbách v naší obci. Zatím jsme ve stavu přípravy projektové dokumentace, která
by měla v konečné fázi řešit i úpravu celého venkovního prostranství mezi KD,
novým objektem a zdrav. střediskem. Rovněţ u této stavby se chceme ucházet o
finance z některého fondu EU.
♦Oprava objektu hasičské zbrojnice –tato stavba postavená v polovině 60-tých
let minulého století potřebuje nutně opravu. V současné době se dopracovává
projekt na opravu střechy, výměnu oken, zateplení celého objektu a nové fasády.
Rovněţ na financování této stavby se chceme ucházet o získání finančních
prostředků z fondů EU.
♦Kabelová televize – stavba, kterou jak si moţná vzpomenete, jsme chtěli
realizovat v I. polovině 90-tých let současně s telefonizací obce. Tenkrát projevilo

zájem o zavedení kabelové televize pouze 105 ţadatelů a vzhledem k prioritě,
kterou tehdy byla výstavba vodovodu a k zcela jiné ekonomické situaci obce byla
stavba zamítnuta. Vývoj v těchto technologiích pokročil tak, ţe dnes rozvody pro
kabelovou televizi můţeme vyuţívat nejen pro televizní příjem, ale také pro
infokanál, internet a telefon. Infokanál je pro nás velmi důleţitý, neboť by měl
nahradit zpravodaj a jeho zavedení do kaţdého domu by přispělo k aktuální
informovanosti všech občanů o dění v obci. Přenos dat – internet (s daleko větší
rychlostí připojení) a moţnost telefonování jsou investice do budoucnosti. Jen
těţko si budeme moci za několik let představit, ţe by v domácnosti nebyl internet.
To ocení především mladá generace. Proto Zastupitelstvo obce rozhodlo o tom,
aby příprava této stavby byla zařazena mezi priority. V současné době se
zpracovává projektová dokumentace. Financování stavby dosud není zajištěno. O
moţnostech, jak bude systém kabelové televize fungovat, Vás budeme informovat
v některém z dalších čísel našeho zpravodaje.
Z vlastních zdrojů chceme letos realizovat:
♦Tenisový kurt – jedná se o dokončení rozestavěné stavby z minulého roku, která
by měla být kolaudována do 30.6.2008.
♦Rozšíření MK Lipová v úseku Cigán – Záhumenní (za nákupním střediskem
TEMPO na dolní části obce) – jedná se o boční komunikaci, která jako jediná
v úseku od státní hranice umoţňuje příjezd zemědělcům na jejich pozemky. Stavba
byla zahájena v loňském roce a je naší snahou ji dokončit v roce letošním.
Problémem není zajištění financ. prostředků, ale nutnost vybudovat některé sítě.
♦Vybudování parkoviště u kostela – v prostorách farní zahrady včetně
bezbariérové přístupu na hřbitov. Na stavbu se vyřizuje stavební povolení.
♦Lávka pro pěší přes Bečvu (na silnici K Hubertu) – stavba je ve fázi zajišťování
pozemků potřebného pro stavbu a podání ţádosti na vydání stavebního povolení.
Samostatnou kapitolu tvoří v prioritách obce ♦ komplexní pozemkové úpravy –
ty jsou jiţ několik let, jak tvrdí jejich pořizovatel Pozemkový úřad v Opavě, před
dokončením. Situace dle našeho názoru sice dospěla do finiše, ale obec, bohuţel,
nemůţe termín jejich dokončení (několikrát jiţ posunutý) ovlivnit. Bez ohledu na
tuto situaci se připravuje projektová dokumentace na výstavbu protipovodňových
opatření – suchých retenčních nádrţí „Pískovna“, „U Cigána“ (za bývalou
provozovnou Branky) a „Ottavová“. Stejně tak se pracuje na projektech na opravu
polních cest Záhumenní, Příční a několika dalších. Nezbývá nám neţ věřit, ţe
termín stanovený Pozemkovým úřadem, pracoviště Opava, bude skutečně konečný
a po schválení komplexních pozemkových úprav budeme moci realizovat výstavbu
protipovodňových opatření a opravu polních cest, z nichţ některé jiţ nesnesou
odkladu, z finančních prostředků, které na komplexní pozemkové opravy vyčleňuje
kaţdoročně stát.
Do úplně jiné kategorie patří informace o tom, ţe Zastupitelstvo obce se zabývalo
na svém posledním zasedání také studií výstavby 2 ks větrných elektráren.

♦Větrné elektrárny – studii předloţila společnost Wind Energy Systems CZ s.r.o.
se sídlem v Boskovicích. Podle zmíněné studie hodlá tato společnost vybudovat na
katastru obce v lokalitě Příční cesty cca 800m od obce ve směru na Polsko 2 větrné
elektrárny. Jednalo by se o elektrárny typu MM92 o výkonu 2 MW, průměr rotoru
92 m, výška statoru 100m. Z předloţených materiálů, ale také z dostupných
informací je patrné, ţe výstavba větrných elektráren má podporu coby obnovitelný
zdroj energie nejen v ČR, ale také v sousedních státech EU, jako je Německo,
Rakousko, atd. Největším problémem můţe být hluk, který by však měl být
v našem případě eliminován umístěním elektráren ve vzdálenosti 800m od
nejbliţšího obydlí a především pak osazení těchto monster v krajině. Ostatní vlivy
by neměly, jak vyplývá ze stanoviska odboru ţivotního prostředí MSK , vydaného
pro naši lokalitu dne 22.2.2008, hrát podstatnou roli. Druhou stránkou věci je
finanční přínos pro obec, který by měl činit 200 tis. Kč za kaţdý instalovaný stroj a
společnost by jej vyplácela obci po celou dobu provozu větrných elektráren. Na
oplátku poţaduje společnost po obci spolupráci při realizaci projektu a následném
provozování, zejména pak při stavebním řízení, umoţnění přístupu na staveniště
těţkou technikou po obecních komunikacích, při jednání s majiteli ve věci
zajišťování stavebních pozemků, kabelových přípojek na VN 22kW, atd. Je
pochopitelné, ţe názory na umístění větr. elektráren se různí a ani Zastupitelstvo
obce nerozhodovalo v úplné shodě. Nakonec však převládl názor, ţe snad jediným
negativním prvkem bude umístění větrné elektrárny v terénu. Proto vydalo
Zastupitelstvo obce zatím pouze předběţný příslib k umístění 2ks větrných
elektráren na katastru obce s tím, ţe poţaduje dopracování návrhu smlouvy o
některé poţadavky obce. Definitivní rozhodnutí by pak mělo učinit na svém
červnovém zasedání. Pokud se chcete zapojit do diskuze k dané problematice,
můţete tak učinit buď písemnou formou na OÚ nebo osobním jednáním.
Pavel Kotlář, starosta obce

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Zahrádkáři pro Vás chystají...
Jarní sluníčko láká převáţnou většinu obyvatel k procházkám, vyjíţďkám na kole
nebo jen tak k posezení na lavičce.
Pro některé z nás – to krásné počasí, byť pravda ještě
aprílové, znamená také pletí, vysévaní, ořezávání
keřů a stromků, no prostě zahrádkařeni v pravém
slova smyslu. Přesto, ţe nás z této práce někdy bolí
záda a nestíháme, znovu a znovu kaţdoročně
začínáme. My - členové zahrádkářského svazu v Hati
jsme zahájili jarní sezónu brigádou v javorové aleji u
kostela, kde bylo třeba provést jarní ořez stromů.
Řeknete si „ořezat stromy, to nic není“, ale je třeba

vědět jak a co. Mladší zahrádkáři rádi vyuţívají rad těch starších a zkušenějších,
proto nic naplat nejlepší je vidět, jak se to dělá přímo v praxi.
Nejen květiny a stromy venku, ale i ty doma potřebují naší péči, proto Vás chceme
srdečně pozvat do hasičské zbrojnice dne 25.4.2008 v 18.00 hodin na přednášku na
téma „ Pěstování pokojových květin“. Doufáme, ţe zaujmeme nejen ţeny.
Zahrádkáři, ale i všichni, kteří vlastní kousek zahrádky, ví, ţe jarní příprava dá
nejvíce práce. Takţe, abychom si trochu narovnali záda – 10. května uspořádáme
večírek ke Dni matek, na který jsou zváni nejen členové zahrádkářského svazu,
ale i ostatní obyvatelé naší obce. Zájmové spolky jsou v kaţdé vesnici srdcem
všech kulturních akcí, jak podotkl pan starosta na výroční členské schůzi, rozhodli
jsme se proto rozšířit svou aktivitu účastí na doţínkových slavnostech.
21. září plánujeme opět výstavu ovoce, zeleniny a květin, kde mohou všichni
pěstitelé předvést výsledky své pilné práce. Novinou bude soutěţ o nejlepší
„Prajské jablko“, proto uţ dnes začněte pečovat o své jabloně, aby bylo z čeho
vybírat. Bliţší kritéria soutěţe budou zveřejněny v některém z dalších čísel
zpravodaje.
V říjnu jsou na mnoha zahrádkách k vidění krásné různobarevné druhy jiřin, coţ
nás právě inspirovalo k tomu, zavést novou tradici a to „Jiřinkový bál“. Krásné
jiřiny by měly být hlavním mottem tohoto bálu. Sami jsme zvědavi, jak se tato
zábava ujme.
Zájmové spolky v naší obci sdruţují občany s různými zájmy a koníčky, ale na jaře
se skoro všichni občané stávají zahrádkáři, ať uţ pěstují zeleninu nebo okrasné
květiny. Je to důkaz toho, ţe i zahrádkářský svaz v naší obci má dlouholetou
tradici. Stačí, kdyţ se projdeme při pěkném počasí naší vesnicí a zjistíme, ţe snad
kaţdému z nás by mělo záleţet na tom, aby naše zahrádky a okolí domů bylo
pěkně upravené. Proto Vám všem přejeme, ať se Vám práce daří, ať vytváříme
kolem sebe stále pěknější prostředí. A hlavně zachovejte nám přízeň i nadále.
Vaši zahrádkáři

Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva
Zásahová jednotka společně se sdruţením
dobrovolných hasičů naší obce provádí v průběhu
roku různé preventivní činnosti. Jednou
z nejdůleţitějších preventivních činností, kterou
provádíme, je výchova dětí v oblasti poţární
ochrany. Kaţdoročně jsme navštěvovali Základní
školu v Hati, kde jsme prováděli výuku mládeţe.
Pro děti jsme měli vţdy připraven program,
scénky a hodně důleţitých informací. Ty jsme se
jim snaţili podat co nejlepší formou, aby si
z těchto hodin něco do svého budoucího ţivota
odnesli. Letos jsme se však rozhodli, ţe výuku zlepšíme a zdokonalíme. Zapojili
jsme se do programu, který jiţ funguje několik let v celé republice. Stali jsme se
součástí programu

„Výchova dětí v oblasti poţární ochrany a ochrany obyvatelstva“.
Asi se ptáte, co se skrývá pod tímto dlouhým názvem? Jedná se o program, který je
podporován Hasičským záchranným sborem České republiky a občanským
sdruţením Citadela. Zájemci, kteří se chtějí zapojit do tohoto programu, musí
absolvovat několikadenní kurzy a výuku, poté prakticky své znalosti aplikovat ve
škole a vyzkoušet si způsob výuky tzv. „na ostro“ a následně opětovně absolvovat
několikadenní školení. Z našeho kolektivu se do tohoto programu zapojili dva
členové: Janoš Zdeněk a Mučka Lukáš. Absolvovali úvodní metodický kurz pro
instruktory, který se konal v Hasičské škole v Jánských Koupelích. Zde pod
dohledem profesionálních hasičů, lektorů a psychologů se učili jak pracovat
s mládeţí, jak předávat důleţité informace, aby si je jejich budoucí posluchači
zapamatovali a jak řešit různé situace a problémy, se kterými se mohou na
instruktory, hasiče děti obrátit. Na závěr prvotního kurzu dostali instruktoři studijní
a výukové materiály. Materiály určené dětem, jsou rozdávány v rámci jednotlivých
vyučovacích hodin. Jedná se o odměny, různé hry, informační předměty a letáčky.
Z her můţeme vyjmenovat například různá pexesa, omalovánky, nálepky a mnoho
dalšího. Patří zde i motanice, které jsou určeny pro celý kolektiv a jsou předávány
třídním učitelům. Zmiňovaní členové prošli i závěrečným supervizním kurzem,
kdy je v několika dnech lektoři a jiţ vyškolení instruktoři prakticky zkoušeli,
ověřovali jejich znalosti a pomáhali zdokonalit styl výuky. Tato část jiţ proběhla
v Ostravě a to konkrétně na hasičské stanici v Hrabůvce. Závěrem tohoto
supervizního kurzu bylo předání osvědčení, informující, ţe instruktoři splnili
všechna zadaná kritéria a poţadavky, které na ně byly kladeny a mohou vyučovat
na školách.
Po úvodním semináři, neboli školení navštívili instruktoři naši místní Základní
školu v Hati, kde začali s výukou mládeţe. Po domluvě s panem ředitelem
proběhla první část výuky dne 14. 03. 2008. Proč zmiňujeme první část výuky?
Konkrétní výuka se zaměřuje na určité skupinky ţáků. Jedná se převáţně o druhé a
šesté třídy. Záleţí však na konkrétním typu školy. V první části instruktoři ţáky
seznamují s hasiči jako takovými a učí je nebát se hasičů. Ţáci se mohou podívat,
případně si blíţe prohlédnout ochranné pomůcky a prostředky, které hasiči
pouţívají při zásazích. V rámci první návštěvy se ţáci učí jak se zachovat a jak
řešit určité situace. V druhé části, kdy instruktoři opětovně přicházejí mezi mládeţ
do škol, dochází k opakování nabytých znalostí a k jejich prohloubení. Výuka je
však tvořena třemi částmi. Třetí a poslední částí je návštěva hasičské stanice, její
prohlídka a závěrečná část výuky. Zde hasiči prakticky ukazují ţákům různé
ukázky a pouţívanou techniku.
Instruktoři tedy navštívili naši Základní školu v Hati a započali s výukovým
systémem. Jak jsem jiţ zmínil, tak v první části se snaţí instruktoři o seznámení
ţáků s hasiči. Instruktoři si s dětmi v přátelském kolektivu povídají o hasičích, o
tom zda jiţ někdo má s hasiči zkušenost a probírají se různé záţitky dětí. Následně
je dětem ukázaná zásahová výstroj i s dýchací technikou a děti se učí
spolupracovat a komunikovat se zasahujícím hasičem. Hlavním cílem je, aby se jej
jiţ nebály a braly hasiče jako člověka, který jim kdykoliv pomůţe. Po této části
následuje výukový blok, kde se děti učí důleţitá telefonní čísla a osnovu jak
nahlásit různé události, například poţár. Z těchto částí si odnášejí poznatky o tom,
jak funguje integrovaný záchranný systém, v čem je nebezpečné zneuţití tísňových

telefonních čísel a mnoho dalšího. V závěrečných blocích se instruktoři snaţí, aby
se děti naučily rozlišovat mezi „dobrým“ a „zlým“ ohněm, mezi jejich proměnami
a co dělat, kdyţ se z „dobrého“ ohně stane ten „zlý“. Výuka probíhá stylem her,
různých ukázek a scének, ve kterých jde o maximální zapojení dětí do výuky.
Zmíněné informace jsou podány různým způsobem. S ţáky druhých tříd je výuka
orientovaná spíše na hru a umocnění záţitků, u ţáků šestých tříd je výuka
uzpůsobena trošku jinak a je podáváno mnohem více informací.
Druhou návštěvu instruktoři provedli dne 28. 03. 2008. Navštívili druhé a šesté
třídy, ve kterých jiţ s výukou začali. V rámci výuky byly zopakovány jednotlivé
důleţité informace, které byly zmíněny v průběhu první návštěvy, a dále se
pokračovalo ve výuce. Ţáci byli seznámeni s nebezpečím, které hrozí u nich doma
a na co by neměli zapomenout při odchodu z domu. Dále se učili, jak by poznali,
ţe v jejich domě hoří a jak se v těchto chvílích zachovat. Tento první blok byl
zakončen scénkami, kde si ţáci vyzkoušeli své moţnosti a to, jak by zareagovali,
kdyby někomu hořel oděv. V dalším vyučovacím bloku se seznámili s pojmem
domácí únikový plán a se způsoby vyhlašování poplachu a varovných signálů.
Tato část byla zaměřena i na únikový plán školy a únikové cesty z objektů. Ţáci
ukázali instruktorům, ţe i tyto znalosti ovládají a ví, o co se jedná a jak by
v případě potřeby postupovali. Závěrečná část výuky byla zaměřena na ochranu
obyvatelstva, prostředky improvizované ochrany, co by dělali v případě, kdy by
varovné signály uslyšeli a na nebezpečí, která hrozí ve městech a lesích.
Poslední částí výuky je návštěva hasičské stanice. V prostorách stanice instruktoři
jen lehce zopakují znalosti, které by ţáci měli znát a ukáţou jim, co vše hasiči
pouţívají, jakou disponují technikou a případně provedou s dalšími hasiči nějakou
ukázku s výkladem a popisem. Jedná se o informování dětí o tom, kde je hasičská
stanice v naší obci, co vše zde hasiči mají a jakou činnost ještě vykonávají. Touto
návštěvou se uzavírá jeden cyklus výuky v rámci jedné konkrétní školy. Zatím
však ţáci vzhledem ke svému harmonogramu výuky tuto návštěvu neprovedli.
Návštěva se uskuteční v polovině května. Výuka bude probíhat na naší škole i
nadále, neboť instruktoři budou i v dalších obdobích navštěvovat naši základní
školu a vyučovat další a další mládeţ.
Na závěr je třeba zmínit, ţe koncepce výuky není organizovaná tak, aby ţáci konali
činnosti, které náleţí dospělým a přebírali za dospělé jejich odpovědnost.
Instruktoři se jen snaţí informovat ţáky o různých moţnostech řešení, které se jim
mohou v budoucím ţivotě někdy hodit a které jim mohou v případě potřeby
pomoci.
Člen JSDH Hať, bc. Zdeněk Janoš
http://hasici-hat.unas.cz

TJ Sokol Hať
oznamuje občanům, ţe v areálu TJ
Sokol, u cisterny na vodu, je opět
k dispozici kontejner na sběr ţelezného
šrotu.

KULTURA
Váţení spoluobčané,
v tomto vydání Haťského zpravodaje bych Vás rád pozval na kulturně-společenské
akce v měsíci květnu. Tento měsíc bude opět velmi bohatý, co se týče kulturního
dění v obci.
Pro Vás, všechny občany obce, bude asi nejpřístupnější akce hned 1. května, kdy
se v kulturním domě uskuteční tradiční koncert ,, Hudba nezná hranic aneb máj
– lásky čas,,. Srdečně Vás tímto na tento koncert zvu. Setkáte se tam jednak
s hudebním folklórem Hlučínska, dále zazní
slavné operetní melodie (Veselá vdova,
Netopýr , aj.) v podání sólistky operety
Národního divadla moravsko-slezského
v Ostravě Jany Kurečkové. A jinak – vše se
bude točit okolo lásky, jak to chodí u
zamilovaných a u ,,odmilovaných,,. Na
koncertě, který se uskuteční ve čtvrtek 1. 5.
2008 v 19 hodin v KD Hať se Vám
představí učinkující z naší obce ( Petra
Vyletělková, Veronika Bekárková, Irena
Popelková, Zuzka Kielarová, Adam Paskuda,
Petr a Pavel Kozlovi) a dále také hosté
z Polska (zpěvačky Justyna Krupa a Justyna Okrent). Za doprovodu klarinetu,
lesního rohu, akordeonu (harmoniky), houslí a kláves se snad budete dobře bavit.
Vstupné na tento koncert je dobrovolné.
3. 5. 2008 připruavuje obec jiţ tradiční oslavu Dne matek pro ty dříve narozené
(starší75 let), které pozval starosta obce Pavel Kotlář do kulturního domu.
Další neděli, tedy 11. 5. 2008 se uskuteční oslavy Dne matek v kulturním domě
s programem připraveným dětmi z mateřské školy.
Abychom z těch oslav nevyšli, tak následující týden budou mít moţnost všichni
školní zaměstnanci oslavit a připomenout si 40 let otevření místní základní školy.
,,Tak jsme ţili v roce 2008“
Další řádky budou patřit onomu výše zmíněnému nadpisu. Dnešní moderní
technologie a přístrojové vybavení nám nabízí (z hlediska dnešní terminologie
mladší generace) ,,jak být v obraze“. Co to znamená? Obecní zastupitelstvo v Hati
schválilo projekt ,,Tak jsme ţili v roce 2008,, . Tento projekt má za úkol zachytit
co nejširší dění v obci. Určitě si mnozí z Vás všimli, ţe se při různých akcích
v obci objevují lidé s kamerou a natáčí např. schůze, plesy, koncerty, ale také jsou
natočeny velikonoční obřady v kostele nebo různé pohledy a všední ţivot v obci.
Aktivity těchto kameramanů neslouţí pro jejich nějaké zviditelnění se, ale snahou
tohoto projektu je zachytit náš ţivot pro další generace. Dnes si samozřejmě nikdo
neuvědomí jaké, máme zvyklosti, či jak se oblékáme a bavíme, ale snad bude
někdy zajímavé porovnat co vše se dělo před 10, 20 či třeba 40 lety, kdy dnešní
děti na záběrech budou šťastnými maminkami a tatínky, někde se objeví nové

stavby, kde dříve byly louky, atd. Jeden příklad: jednu krásnou únorovou neděli
jsem se s kamerou vydal na toulky po vesnici. Byl den jako malovaný a moţná ani
mnozí z Vás netuší, jaké krásné pohledy se dají zachytit z různých stran. Natočil
jsem mimo jiné bývalý hraniční přechod na dolní Hati a ulici, kterou lemovaly
stromy. Za dva dny nato jsem toutéţ ulicí projíţděl a jaké bylo mé překvapení, ţe
jsem nejspíš pořídil snad poslední záběry vzrostlých stromů, které ustoupily
budoucímu rozšíření vozovky.
Všechen natočený materiál je zpracováván v cca tříměsíčních intervalech a
délka filmu se pohybuje okolo 2 hodin. První díl začíná Silvestrem 2007, pak jsou
také zachyceny záběry z plesové sezóny 2008, Tříkrálový koncert, výroční schůze
spolků, sestřih hokejového utkání HC Hať v Kravařích, utkání stolních tenistů,
celostátní soutěţ modelářů v Hati a také celý pořad České televize – Pošta pro tebe
s Annou Dudkovou, aj.
Nevíme, jakou formou tyto filmy prezentovat mezi občany, jelikoţ zatím není
moţnost připojení na kabelovou televizi. Pokud však by byl zájem občanů o tyto
dokumentární filmy, je moţnost si tato DVD zakoupit za symbolickou cenu (cena
za náklady) 50 Kč. Zájemci by si pak objednali tento film na Obecním úřadě u paní
Kalvarové , např. při platbě vody či při návštěvě pošty.
Za kulturní komisi – Mgr. Pavel Kozel

Vítání občánků – obnovená tradice
V neděli 30. března 2008 proběhlo jiţ podruhé tradiční vítání občánků. Naše
malé spoluobčánky přivítal v krásném projevu jménem obecního úřadu a všech
občanů Hati místostarosta obce pan Werner Vyletělek.
Akce začala ve vyzdobeném kulturním domě dopoledne v 10. 00 hodin a k velké
radosti všech pořádajících byla účast rodičů s novorozenci velmi vysoká. A tak si
děti narozené na konci loňského a začátku letošního roku mohli s rodiči, prarodiči
a sourozenci poslechnout vystoupení připravené dětmi ze základní školy pod
vedením Mgr. Jurenkové a hudební program, v němţ našim nejmenším zahrál
Adam Paskuda, Pavel Kozel a zazpívala Irena Popelková. Následně rodiče převzali
od obce dárky a vítání toho „svého“ občánka potvrdili podpisem do pamětní knihy.
Věříme, ţe rodičům udělala radost kromě květiny i série fotografií dle vlastní
volby od fotografky p. Sylvy Kurkové.
Poděkování patří členkám a členům
kulturní komise při OÚ za přípravu celé
akce.
Všem našim novým občánkům - Adamu
Marčákovi, Marku Němcovi, Monice
Endeové,
Tereze
Šrubařové,
Elen
Gajdošíkové,
Veronice
Chmelařové,
Danielu Starowitzovi, Elišce Kučerové,
Jaroslavu Malířovi a Janu Pončíkovi
přejeme ještě jednou touto cestou mnoho
štěstí, zdraví a láskyplné péče rodičů.
P. Kalvarová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Váţení spoluobčané,
nová škola v Hati oslaví v letošním roce uţ 40.
let od jejího otevření. Za tu dobu
prošlo jejími lavicemi mnoho ţáků, moţná i Vy.
Toto její výročí bychom si chtěli společně
připomenout. Oslavy chystáme na druhý
květnový týden a to na 16. a 17. května 2008.
Dovolte, abych vás seznámila ve zkratce s tím,
co pro vás naše škola chystá, aby tyto oslavy byly důstojné.
V pátek, 16. května, se bude v sále našeho kulturního domu konat slavnostní
akademie, na kterou bych vás jiţ dnes chtěla pozvat. Začátek bude v 18 hodin.
V sobotu, 17. května , Vás všechny zvu do prostor naší krásné školy. Bude pro vás
otevřena od 10 hodin a určitě se zde setkáte s mnoha bývalými učiteli, kteří jiţ
přijali pozvání na tuto naši oslavu. Všechny prostory školy budou pro vás otevřeny
aţ do 14 hodin.
Věřím, ţe se určitě přijdete podívat na místa, která pro vás určitě znamenala velký
ţivotní mezník, první lásky, přátelství, dobrodruţství a hlavně, která by na vás
měla dýchnout atmosférou mládí, bezstarostnosti a doby nedávno minulé…
Pro vás všechny bude nachystána nejen spousta fotografií, videonahrávek, ale i
naše nové učebny, ve kterých najdete to nejnovější, co lze dětem poskytnout, nově
upravená tělocvična, vylepšené chodby a třídy a ………….. zkrátka přijďte a
uvidíte sami.
Abychom mohli pro vás nachystat vše, co jsme naplánovali, mnozí z vás nám
pomohli sponzorským darem. Všem jim moc děkujeme a jiţ nyní se těšíme na
setkání s nimi. Díky.
Za všechny, kteří se podílí na oslavách,
Vás zve Mgr. Jurenková Věra

Česko – polská spolupráce mateřských škol
V měsíci březnu vyhlásila mateřská škola
Krzyzanowice mezinárodní výtvarnou soutěţ na
téma „Co s odpadem“. Této akce se zúčastnily
nejen polské děti z okolí, ale i děti z Mateřské školy
Hať. Malí výtvarníci začali tvořit své výrobky,
z kelímku od jogurtů – květináče, z barevného plastu
– ryby aj. Odbornou porotu nejvíce zaujal výtvor
Tomáše Kalvara, který vyrobil z plastové láhve
chobotnici.

XXVI. mezinárodní festival dramatické tvorby ve Tworkowě se v letošním
roce uskutečnil 16. dubna. Na této společné akci se sešly děti z okolních
mateřských škol Polské republiky. Českou republiku prezentovala pouze Mateřská
škola Hať. Kaţdá školka si pečlivě připravila svůj program tak, aby se co nejlépe
ukázala na veřejnosti a přitom pobavila děti i porotu. Myslíme si, ţe vystoupení
všech školek byla velice originální, pestrá a zajímavá. Měli jsme moţnost
zhlédnout divadelní tvorbu ze Zabelkowa „Planeta na
které bydlím“, z Nowe Wiosky „Výtvarnice“. Děti z naší
mateřské školy všechny přítomné upoutaly svým
divadelním ztvárněním pohádky „Sněhurka a sedm
trpaslíků“. Za svůj herecký projev byly odměněny nejen
potleskem, ale i častými gratulacemi. S sebou si děti
odnesly dárečky v podobě hraček a sladkostí. Vystoupení
ve Tworkowě se nám všem velmi líbilo a děti odjíţděly
plné dojmů a záţitků.
Veškerá naše aktivita by se neobešla bez pomoci pana starosty Pavla Kotláře,
pracovníků Obce Hať a dobré spolupráce rodičů.
Irma Domanská, Ivana Tvrdá

Základní a mateřská škola v Hati opět organizuje
sběr papíru .
Papír se odebírá v úterý 6.května 11,30 - 18,00 hod
a ve středu 7.května 7,00 - 11,30 hod
před budovou školní jídelny.

INZERCE

JEDINEČNÁ NABÍDKA !!!
Uzavřete smlouvu o penzijním připojištění
a jiţ za Vašich 100Kč dostanete
od státu měsíčně 50Kč
Bliţší informace - Váš finanční
poradce:
Martina Poláková,
tel. 603201407

ŠVADLENKA
Obchůdek s textilním a galanterním zbožím
Otevíráme od

12. 5. 2008

Najdete nás - Hať, Na Stráni 762/1
objekt technického dvora
Nabízíme sluţby - opravy a šití oděvů
- obalování knoflíků
- barevná typologie
- program prevence
zdraví
Kontakt - Glacová Pavlína,
tel.: 737 851 444,
e-mail: g.pavla@volny.cz
PRODEJNÍ DOBA
PONDĚLÍ
14 – 17.30
ÚTERÝ
STŘEDA
8-11 14 – 17.30
ČTVRTEK
PÁTEK
8-11 14 – 17.30



PROGRAM PREVENCE ZDRAVÍ
Pořádáme prezentaci doplňků stravy spojené s ochutnávkou
Kdy – 12.

5. 2008 od 15.00 – 16.30

Kde – obchůdek ŠVADLENKA ( v objektu technického dvora ,
Na Stráni 762/1 , Hať )
Nabízíme

- prezentaci doplňků stravy společnosti STARLIFE
-Alternativní diagnostika zdravotního stavu
- Měření zdravotního stavu zaţívacího traktu

Kontakt

- Jaroslava Bláhová, tel. 739 506 240 , b.jarus@seznam.cz ,
www.biolaz-oberon.wz.cz

OČNÍ AMBULANCE
MUDr.KAČMAŘOVÁ Taťána
Poliklinika Hlučín, ČSA 6a rozšiřuje svou kapacitu do ORDINACE č.2 -ve
stejné budově ve 3.patře

moderní, zrekonstruovaná, klimatizovaná ordinace se špičkovými
přístroji

denní provoz 7 - 14.30 hod ( v ostatních časem dle individuální
domluvy) - tel. 595 041 059

do 10 hod vyšetření bez objednání
 od 10 hod moţnost objednání - minimální objednací lhůty do jednoho
týdne

 nejmodernější zahraniční vyšetřovací přístroje
 příjemné, přátelské prostředí, vlídné k pacientům
 NOVĚ APLIKACE KONTAKTNÍCH ČOČEK špičkové kvality za
dostupně nízké ceny, včetně zaškolení - 773 691 818

Jediným našim přáním:
" VAŠE ZDRAVÉ OČI
PRO VÁŠ
SPOKOJENÝ ŢIVOT "

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Foltýnová Hermína
Gospoš Vilém
Heiduczková Otilie
Chlebiš František
Turková Gertruda
Plačková Klára
Cigan Valter
Dudková Gertruda
Chlebišová Hedvika
Ochvatová Hermina
Plaček Erich
Staněk Josef
Rončková Antonie
Adamcová Gertruda
Kusinová Gertruda

90 let
90 let
88 let
87 let
87 let
87 let
87 let
86 let
85 let
84 let
84 let
83 let
83 let
82 let
80 let

Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně zdraví,
štěstí a osobní spokojenosti.
UZAVŘENÉ SŇATKY
Simona Novotná - Tomáš Vepřek
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