VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Ţádostí o finanční příspěvek na krytí nákladů spojených s dopravou na letní tábor dětí
- Výsledkem jednání mezi obcí Hať a zástupci Správy a údrţby silnic MSK ve věci řešení
křiţovatky silnic MK Lipová a MK K Hubertu včetně návrhu na zajištění bezpečnosti
chodců v úseku od křiţovatky po komunikaci „Křiţanovická cesta“
- Přípravou oslav 10. výročí vzájemné spolupráce mezi Sbory dobrovolných hasičů z obcí
Hať a Krzyzanowice
- Výsledkem Rozhodnutí Ministerstva zemědělství ČR o odvolání vlastníků
zemědělských pozemků proti Rozhodnutí vydaném Pozemkovým úřadem o výsledku
Komplexních pozemkových úprav v obci
- Výběrovým řízením na zhotovitele staveb „Lávka pro pěší přes vodní tok Bečva“ ,
„Rekonstrukce komunikace MK Lipová – úsek Bortlík“, „Vybudování parkoviště u
kostela“
- Ţádostí Zemědělské vodohospodářské správy Ostrava jako správce vodní nádrţe Hať o
zvýšení hladiny v nádrţi na 2,7m.
- Návrhem TJ Sokol Hať na ocenění jejich členů u příleţitosti 60.let trvání fotbalového
oddílu
- Výsledkem kontroly provedené kontrolním výborem u jednotky SDH
- Zprávou o průběhu bouřky, která se přehnala obcí 9.7.2009
- Ţádostí občanů o výměnu stoţáru vedení NN v úseku od státní hranice po točnu
autobusů na dolní části obce
- Zabezpečením rekonstrukce hospodářské budovy MŠ v dolní části obce včetně cenové
nabídky na dodavatele oken a dveří
- Cenovou nabídkou firmy Liďák, Valašské Meziříčí, na opravu schodiště vedoucího od
zdravotního střediska na MK Kostelní
- Výsledkem geometrického zaměření MK Lipová – úsek Bortlík včetně návrhu na
majetkoprávní vypořádání části obecního pozemku uţívaného vlastníky sousední
nemovitosti
- Návrhem smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na
realizaci stavby „Lávka pro pěší přes vodní tok Bečva“
- Poţadavkem občanů bydlících na MK Na Chromině o umístění 2ks zpomalovacích
prahů (retardérů)
- Nabídkou Ministerstva ţivotního prostředí ČR na vyuţití dotace na zateplení budov
- Návrhem na změnu Územního plánu sousedních obcí Píšť a Vřesina

- Poskytnutím finančního příspěvku Charitě Hlučín za pečovatelské a ošetřovatelské
sluţby poskytované ve 2.čtvrtletí roku 2009 občanům naší obce
- Uzavřením smlouvy na zřízení věcného břemene pro pozemky soukromých vlastníků,
přes které vede trasa obecního vodovodu
- Zabezpečením smluvního vztahu mezi obcí a poskytovatelem právní pomoci
- Návrhem na propojení vodovodů, které jsou ve vlastnictví obce Hať a Darkovice
- Ţádostí TJ Sokol Hať o zpevnění plochy před garáţí a přístupové komunikace k hlavní
budově včetně zabezpečení svedení přívalových vod ze sousedních pozemků
- Postupem prací na jednotlivých stavbách realizovaných v obci a financovaných
z rozpočtu obce na rok 2009
- Ţádostí občana o zřízení trvalého parkovacího místa na veřejném prostranství
- Návrhem společnosti JAS AIR na pořízení leteckých snímků obce
- Ţádostí Gminy Krzyzanowice o spolupráci při pořízení společného kalendáře
- Stíţností postoupenou obci Krajským úřadem Moravskoslezského kraje na řešení
pracovně právního vztahu zaměstnance příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola Hať
- Návrhem Pozemkového úřadu Opava na předání do vlastnictví obce vodního díla
„Suchá retenční nádrţ – poldr U Mareše“
- Stanoviskem projektanta k návrhu na vybudování parkoviště na veřejném prostranství
před nemovitostí p. Tvrdého (dolní Hať)
- Návrhem na vybudování Pylonu na vstupu do obce ze strany od Rudyszwaldu a
návrhem na umístění trvalé pamětní desky pro rekonstrukci MK Lipová
- Výsledkem výběrového řízení na dodavatele Czech Pointu
- Průběhem staveb realizovaných v obci včetně zabezpečení jejich financování
- Situací na úseku odpadového hospodářství včetně návrhu občana obce na změnu
systému – výběr poplatku na osobu
- Návrhem na uzavření smlouvy o budoucí smlouvě na převody nově budovaných
plynových řádů v obci
- Návrhem na uzavření smlouvy s firmou ČEZ distribuce na zřízení věcného břemene pro
nově budované elektro přípojky pro rodinné domy
- Návrhem na zřízení věcného břemene na pozemky v soukromém vlastnictví, přes které
vede vodovodní řád v místní části Kotlina
- Návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků zatíţených výstavbou přeloţky
vodovodního přivaděče do obce
- Návrhem předloţeným projektantem na aktualizace dopravního značení na státní silnici
II/469 K Hubertu
- Poţadavkem občana na řešení protipovodňových opatření pro svedení přívalových vod
v místní části Kotlina

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Informace občanům
k přípravě nového Územního plánu obce Hať v roce 2010
V souladu s § 188 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), v platném znění, jsou obce povinny pořídit nový Územní plán.
Zastupitelstvo obce Hať se na svém 16. zasedání konaném dne 19.6.2009 zabývalo
uvedenou otázkou a rozhodlo zahájit v roce 2010 přípravu na pořízení nového Územního
plánu obce Hať.
Na základě této skutečnosti sdělujeme všem občanům naší obce, aby věnovali
zvýšenou pozornost této problematice v dalších vydáních haťského zpravodaje, na
úředních deskách a webových stránkách obce Hať, neboť územní plán významně limituje
vyuţití území celého katastru obce. Zejména stanovuje zastavitelné území, ve kterém
podmiňuje mimo jiné i umísťování staveb, vyuţití pozemků atd.
Písemné návrhy a poţadavky občanů na nový Územní plán obce Hať bude Obecní
úřad Hať přijímat v roce 2010. Bliţší termín podávání písemných ţádostí bude upřesněn
v dalších vydáních haťského zpravodaje, na úředních deskách a webových stránkách obce
Hať.
za stavební referát: Cigánová Helga

INFORMUJEME
♣ Ţádáme majitele psů, aby zabezpečili své psy proti útěku a zamezili tak volnému
pobíhání psů po obci. V poslední době se mnoţí případy volného pobíhání psů, kteří tak
ohroţují chodce, cyklisty, plynulý provoz na komunikacích a v neposlední řadě i sami
sebe. V nočních hodinách narušují svým štěkáním noční klid.
Dobrým zabezpečením svých psů proti útěku se vyhnete případnému přestupkovému
řízení a pokutě.
♣ Platba vodného za 1. pololetí 2008 bude probíhat ve dnech:

1. - 14. 9. 2009
Platbu v hotovosti můţete provést ve výše uvedeném termínu v úředních hodinách
v pokladně v přízemí obecního úřadu:
pondělí a středa 8.00-12.00 a 12.30-16.30 hod.
úterý a čtvrtek 8.00-12.00 a 12.30-14.30 hod.
Bezhotovostně lze platbu provést na číslo účtu 1847434319/0800, kdy variabilní číslo a
částku Vám rádi zodpovíme telefonicky na telefonním čísle: 595020665.

Cena vody je stanovena Cenovým výměrem č. 5/2008 dle rozhodnutí Rady obce č.
29/16-e s účinností ode dne 1.1.2008 v hodnotě 10,- Kč/m3. Pronájem vodoměru činí 10,Kč/kalendářní měsíc.
♣ Firma EVANS spol. s r.o. se sídlem v Bašce u Frýdku ve spolupráci a s podporou
největšího výrobce dřevěných pelet v ČR firmou Mayr Meinhof Holz Paskov Vám
předkládá mimořádnou nabídku na zajištění ekologického a cenově dostupného vytápění
domácností, správních a veřejných budov vysoce kvalitními peletami ozn. Royal pelets.
Jako jediná firma v Moravskoslezském kraji Vám nabízí ojedinělou moţnost závozu
speciálně upravenou cisternou s automatickou dopravou přímo do zásobníku. K dispozici
je i rozvoz po paletách (paleta = 1050 kg) v pytlích po 15 kg na nákladním autě s rukou.
Při dovozu plného auta 12 tun za poloviční dopravné. Moţnost dodávek pelet je
samozřejmě po celý rok (cisternou po dohodě) za běţnou cenu – v současné době tj 4,80
Kč/kg s DPH.
Společně s firmou MM v Paskově jsou schopni dlouhodobě zajistit dostatečný
objem a především vysokou kvalitu pelet jako alternativu k vytápění plynem a elektřinou
nebo jako náhradu za vytápění fosilními palivy.
K tomu nabízí kvalitní kotle a kamna od italské firmy THERMOROSSI na něţ se
vztahuje aţ 80 000 Kč státní dotace ze „Zelené úspory“.
EVANS spol. s r.o., 739 01 Baška 486,

www.evans.cz,

tel.: 558649046

♣ UPOZORNĚNÍ odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hlučín
Dne 1.8.2009 nabyly účinnosti ust. zákona č.206/2009, které novelizují zákon č. 108/2006
Sb. o sociálních sluţbách.
Tento zákon upravuje mimo jiné poskytování příspěvku na péči, nárok na příspěvek,
způsob jeho výplaty apod.
Zákon např. zvyšuje od 01.08.2009 příspěvek na péči ve IV. stupni závislosti z 11 000,Kč na 12 000,- Kč. Další změnou je změna charakteru sociálního šetření v rámci řízení o
přiznání příspěvku na péči, popř. řízení o změně výše příspěvku. O sociálním šetření bude
vyhotovení záznam, který se bude předkládat posuzované osobě.
Další změnou pak bude přerušení řízení v případě, kdy posuzované osobě bude
poskytována zdravotní péče formou ústavní péče v nemocnici nebo odborném léčebném
ústavu a po podání ţádostí nebylo provedeno sociální šetření.
Další změny jsou v oblasti přechodu nároku na příspěvek na péči a jeho výplaty v případě
úmrtí ţadatele či příjemce příspěvku na péči.
Příjemce příspěvku na péči je podle tohoto zákona povinen:
- písemně ohlásit Městskému úřad Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví do 8
dnů změny ve skutečnostech rozhodných pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo
výplatu

- na výzvu Městského úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví osvědčit
skutečnosti rozhodné pro nárok na příspěvek, jeho výši nebo výplatu, a to ve lhůtě do 8
dnů ode dne doručení výzvy, neurčí-li Městský úřad Hlučín, odbor sociálních věcí a
zdravotnictví lhůtu delší,
- písemně ohlásit Městskému úřad Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví
změny týkající se zajištění pomoci, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato změna
nastala; tuto povinnost plní příjemce příspěvku na tiskopisu předepsaném
ministerstvem, jehoţ součástí je písemný souhlas osoby blízké nebo jiné fyzické
osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě.
- vyuţívat příspěvek na zajištění pomoci osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
uvedenou v § 83 nebo poskytovatelem sociálních sluţeb, který je zapsán v registru
poskytovatelů sociálních sluţeb podle § 85 odst. 1, nebo speciálním lůţkovým
zdravotnickým zařízením hospicového typu
- osoba blízká nebo jiná fyzická osoba, která poskytuje oprávněné osobě pomoc, je
povinna písemně ohlásit přijetí oprávněné osoby do nemocnice nebo odborného
léčebného ústavu, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, pokud tuto
povinnost nemůţe zejména vzhledem ke svému zdravotnímu stavu splnit příjemce
příspěvku na péči (jde zejména o hlášení hospitalizací v nemocnicích)
Zákon ukládá povinnost oznámit osobou blízkou nebo jinou fyzickou osobou
uvedenou v § 83 zákona o sociálních sluţbách, která poskytovala oprávněné osobě
pomoc úmrtí oprávněné osoby, a to do 8 dnů ode dne úmrtí oprávněné osoby.
Pokud tato povinnost nebude splněna, půjde o přestupek podle zákona o sociálních
sluţbách, za který můţe být uloţena pokuta aţ do výše 20 000,- Kč.
♣ Informace o počtu a místě volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR 9. a 10. října 2009 v obci Hať
volební okrsek č. 1 - v sále hasičské zbrojnice, Lipová 10
pro voliče bydlící v těchto ulicích :
Kostelní, K Remízce, Lipová č.or.1 – 36, K Hubertu, Na Návrší, Na Chromině č.or. 1 –21,
Lomená, Pekařská, Pod Olšinou, Prostřední, Rozcestní, Sportovců, Šelvická, U Pískovny,
U Střediska, U Zahrádek, Uzavřená, V Kotlině, Rychlovecká, Záhumní, U Dvora.
volební okrsek č. 2 - v budově obecního úřadu, Lipová 86
pro voliče bydlící v těchto ulicích :
Dělená, Dolina, Lipová č.or.37 – 349, Mlýnská, Na Chromině č.or.22 – 169,
Na Stavech, Na Stráni, Souběţná, Stolařská, Svazácká, U Bečvy, U Závodu, Višňová,
V Koutě, Polní.

ZVEME VÁS
Doţínkové slavnosti 30.srpna 2009
Alegorický průvod vyjde tradičně v 14.00 hodin z parkoviště pod kostelem
k restauraci U sv. Mikuláše, kde budou připraveny atrakce pro děti, dechovka a
bohaté občerstvení.
Haťský krmáš 20.9.2009
Tradiční krmáš na parkovišti pod kostelem a u kulturního domu s pouťovými
atrakcemi pro děti a mnoha stánky.
Zahrádkářská výstava v sále kulturního domu 19. -20.9.2009
Tradiční krmášová výstava letos na téma “Všudi dobře u omy nejlepši“.
SETKÁNÍ SCHOL REGIONU HLUČÍNSKA
Obec Bolatice ve spolupráci s Římskokatolickou farností Bolatice pořádají
v neděli 18.října 2009 v kostele sv. Stanislava v Bolaticích jiţ tradiční setkání
schol regionu Hlučínska. Program bude zahájen v 16.00 hodin společnou písní všech
zpěváků „Kde křesťané“.
Pozvánka na „Slavnost ulic“
Obyvatelé ulice Špilberk v Darkovicích si Vás dovolují pozvat na
1. ročník „Slavnosti ulic“, konané v rámci projektu „Obec přátelská rodině“,
která se uskuteční v sobotu 12.9.2009. Zahájení bude ve 14 hodin na
křiţovatce ulic Dlouhá – Špilberk (pod restaurací Piano).
Pro návštěvníky jsme připravili:
- krátký uvítací program
- hry pro děti
- kolo štěstí
- bohaté občerstvení (vepřová pečínka, makrely, klobásy, placky, uzená ţebra,
buchty, pivo, káva a jiné dobroty)
- ţivá hudba
- ohňostroj
Akce se uskuteční za kaţdého počasí, budou připraveny párty stany.
Srdečně zvou a na Vaši účast se těší

Uličníci ze
Špilberku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně,
pobočka Hať
Váţení rodiče,
výtvarný obor ZUŠ Hlučín nabízí na pobočce ve vaší obci
výtvarné vzdělání široké dětské populaci od 6 do 18 let.
Výuka je rozdělena na přípravné studium (6 − 8 let), základní
studium 1.stupně (8 − 14 let) základní studium 2. stupně (14 −
18 let). Probíhá jedenkrát týdně ve zdejší základní škole v
tříhodinovém bloku. Ţáci se vzdělávají v předmětech plošná
tvorba, coţ je malba barvami a pastelem, kresba tuţkou a
křídami. Prostorová tvorba je především modelování
keramiky, papíru a různých přírodních materiálů.
Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného
studia, které rozvíjí jejich různé dispozice nebo je připravuje k
talentovým zkouškám na střední a vysoké školy s výtvarným zaměřením. Kaţdý ročník je
ukončen vysvědčením a po absolvování celého cyklu získají ţáci absolventské vysvědčení.
Naši absolventi prošli středními uměleckými školami v Ostravě, Zlíně, Praze a studovali
vysoké školy - pedagogické fakulty a fakulty architektury. Hlavním úkolem základní
umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské výtvarníky s kultivovaným
přístupem ke světu a ostatním lidem. Základní umělecké školy poskytují mimořádně
kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ má pevná pravidla, jejichţ dodrţování je přísně
kontrolováno Českou školní inspekcí: Pedagogové ZUŠ musejí splňovat poţadavek na
vysokou odbornou způsobilost – minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře
nebo umělecké školy (na rozdíl od různých zájmových krouţků, domů dětí a mládeţe nebo
soukromé výuky, kde mohou vyučovat lidé bez jakéhokoliv odborného vzdělání a
kvalifikace). Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné
vyučovací hodině se učitel věnuje pouze jednomu ţáku, nebo malé skupině o 10 aţ 15
ţácích. Tento intenzívní způsob vyučování je v českém i světovém měřítku naprosto
unikátní. Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně
stanovují rozsah a obsah výuky. Důleţitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj
osobnosti si uvědomuje stát i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem
finančně dotují. Díky těmto dotacím se ţáci podílejí na úhradě nákladů pouze z části.
Bliţší informace o studiu na pobočce ve Vaší obci získáte u učitele
Vladimíra Harmana na tel: 736 121 942

OKÉNKO DO ŢIVOTA FARNOSTI
Tábor Kněţice 2009
Farnost Hať kaţdoročně pořádá tábory pro děti a pro mládeţ.
Velké díky věrným pořadatelům, kteří obětují svůj čas i pílí
aby mohli tyto tábory uspořádat.
Jeden tábor, který se konal v termínu od 1.8.srpna máme uţ za sebou. Naše celé dobrodruţství
začalo ráno při nástupu do autobusu. Se sluníčkem
nad hlavou byla cesta mnohem příjemnější.
Dlouhé cestovaní a mnoho přestupů nás zcela
unavilo a kdyţ jsme zahlédli nadpis Batelov,
vyskočili jsme radostí. Během cesty jsme se ale
dozvěděli nepříjemnou zprávu o tom, ţe
nemůţeme tuto noc jet do Kněţic, kde se měl tábor
konat. Naši výjimeční vedoucí i přes to domluvili přespání na místní faře. Kdyţ jsme se
ocitli na místě, dosyta jsme se najedli a den začal hrami. V podvečer jsme si jako mládeţ
vypracovali pravidla, kterými jsme se i občas zapomněli řídit, např.dochvilnost:-). Pak
jsme spokojeně zalehli a usnuli na zahradě s výhledem na krásné nebe plné hvězd. Další
den byl plný chaosu. Začali jsme ho mší svatou v místním kostele a pak nás uţ čekal další
přesun. K očekávanému místu nás dovezla auta a pak uţ následovalo jen sejít hlouběji do
lesa. Naše bydlení bylo na paloučku v údolí. Během celého dne se stavěla teepee, v
kterých jsme pak následovně šest nocí prospali. Bylo potřeba udělat pár úprav v tábořišti,
vše vybalit a nabrat sílu. Pak konečně začal náš očekávaný tábor! Kaţdý den byl
vytvořený v jiném reţimu, např. v duchu komunismu, feudalismu,... Ranní vstávání se
samozřejmě neobešlo bez ranní rozcvičky a naší týdenní vanou se stal potůček. Pestrý
program nám zaručily různé hry jako třeba legendární černý trh, který je velice oblíbený.
Během zbývajících dnů nás také navštívil otec Jan, který pro nás uspořádal mše svaté v
přírodě. Často na nás útočily vosy, kterým se většina táborníků neubránila, ale díky naší
skvělé zdravotnici jsme drobné zranění zvládli. Ve zdraví jsme pak v sobotu sbalili
všechna zavazadla a vydali se na cestu domů.
A co jsme si z celého táboru odvezli? Přeci mnoho záţitků, ponaučení a nových
získaných přátelství:-).
Lucie Ricková a Eva Plačková

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Váţení občané,
úvodem bych rád pozdravil všechny přátele přírody.
Stejně jako kaţdý rok se snaţíme rozvíjet naší mysliveckou činnost. V tomto roce jsme
pro Vás zvelebili jak interiér, tak exteriér naší myslivecké chaty, které je často k dispozici
na různé akce jak myslivecké, tak soukromé akce pro
Vás. V takovéto míře by se to však nemohlo podařit bez
významné pomoci Obce Hať, které nám vyšla v nemalé
míře vstříc.
Jsme také rádi, ţe se nám podařila výsadba remízky
o 1500 stromcích Na Chromině, která bude slouţit ne
jen ke zvelebení okolí, ale bude také poskytovat
útočiště spoustě drobné zvěře. Stejně tak jsme potěšeni,
ţe po dlouhé době, kdy se do obecní nádrţe vrátila
voda, se můţeme začít významněji starat o pernatou zvěř jako kachny divoké a jiné
ptactvo s tímto prostředím související. Začínáme s příkrmem ptáků a výstavbou hnízdních
budek.
Práce našich myslivců je časově velice náročná činnost a bez lásky k zvěři a přírodě je
nemoţné myslivost provozovat. Přesto se v naší okolní přírodě provozují také ne moc
solidární sporty, které výrazně neprospívají přírodě ani zvěři, která má v dnešní době uţ i
tak málo klidu. Jedná se hlavně o terénní motorky a čtyřkolky, které si myslím, ţe do lesa
opravdu nepatří. Proto jménem mysliveckého sdruţení a všech přátel lesa prosím o
toleranci vůči naší práci a také zvěři, které díky těmto rušivým elementům strádá nejvíce.
V zimním období, kdy zvěř proţívá tzv. „období nouze“ nám také velice pomáhají
k získávání finančních prostředků na léčiva, krmiva, údrţbu mysliveckých zařízení
výtěţky z různých mysliveckých akcí, jako jsou střelby, ples a letošním rokem také
zvěřinové hody, které letos proběhly v myslivecké chatě v sobotu 22.8. Na zvěřinových
specialitách jste si mohli pochutnat za doprovodu cimbálovky z Roţnova pod Radhoštěm.
Za MS Hubert Hať
David Tománek, předseda
Oslava výročí 10. let druţby SDH Hať a OSP Krzyzanowice
Ve dnech 18. a 19. 7. proběhly v naší obci oslavy desetiletého výročí zaloţení druţby mezi
sborem dobrovolných hasičů v Hati (SDH Hať) a dobrovolnými hasiči v Krzyzanowicích
(OSP Krzyzanowice). Oslavy se konaly po dobu dvou dnů. Sobota proběhla v oficiálním
duchu a nedělní odpoledne proběhlo v duchu volnějším. Tento projekt byl
spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Sobotní program oslav:
Oslavy započaly slavnostním přivítáním významných osobností a zástupců
jednotlivých sborů na obecním úřadě v Hati. Po přátelském přivítání se utvořil před
obecním domem slavnostní průvod, který byl tvořen mnoha praporečníky, dále členy
našeho a okolních sborů a významnými osobnostmi. Konec průvodu byl tvořen dvěma
koňskými povozy a zásahovým vozidlem. Účastníci průvodu se za zvuku ţivé hudby
vydali ke kostelu, kde následně proběhla slavnostní mše svatá. Této mše svaté se účastnil i
polský otec Marceli, který je členem OSP Krzyzanowice. Po této mši svaté byly poloţeny
kytice na památku zemřelým.
Po mši se účastníci přemístili před kulturní dům, kde proběhlo oficiální fotografování.
Po vyfotografování praporečníků a vytvoření fotografie zachycující všechny členy obou
sborů, následoval přesun do kulturního domu. Zde pokračoval program oslav slavnostní
schůzí. V rámci schůze vystoupili zástupci jednotlivých sborů se svými proslovy, dále
významné osobnosti z řad hasičů a to jak dobrovolných, tak profesionálních z české i
polské strany. V rámci schůze byly připomenuty i různé společné akce a činnosti vzájemné
spolupráce mezi oběma sbory. Proslov měli také starostové obcí a další osobnosti. Mimo
jiné byly na této slavností schůzi předány různá ocenění. Například ocenění za myšlenku
vzniku této druţby, její udrţování a za neustálou aktivitu při rozvoji této spolupráce, která
jiţ přerostla ve velké přátelství. Po ukončení slavnostní schůze a výborné večeři
následoval společenský večer. K poslechu i tanci zahrála všem přítomným skvělá kapela.
Nedělní program oslav:
V neděli pokračoval program oslav v areálu za hasičskou zbrojnicí. Hasiči
v dopoledních hodinách připravili areál, různé soutěţní trasy a vše potřebné. Bohuţel tak
jako předešlou noc, tak i celé dopoledne počasí všechny zlobilo. Chvíli pršelo, pak zase
svítilo slunce, nebo přišly opět vytrvalé deště. Nakonec se však počasí umoudřilo.
Chvílemi sluníčko vysvitlo a bylo tedy moţné začít se sportovní částí oslav.
Nejprve proběhly štafety hasičských druţstev. Kaţdé druţstvo se skládalo
ze dvou mladých hasičů ţáků, ze dvou muţů a dvou hasičů seniorů. Pro ţáky
byla připravena soutěţní trasa podobná štafetě dvojic a prolézačka. Na závěr
své části museli předat štafetový kolík v podobě proudnice ke dţberové
stříkačce muţům. Pro muţskou dvojici byly připraveny tyto
úkoly: uřezání dvou hranolů pomocí ruční pily, následně
překonání 2 m bariéry a na závěr přemístění obrovské
pneumatiky pomocí těţkého kladiva. Po splnění těchto úkolů
předali štafetovou proudnici seniorům. Senioři museli nejprve
nafoukat dva balónky aţ k prasknutí, následně na nosítkách
přenést figurínu. Po jejím přemístění museli naplnit pomocí
připravených kbelíků dţberovou stříkačku a pomocí ní a zmíněné

štafetové proudnice sestříknout terč a tím zastavit časomíru.
Po této soutěţi následovaly soutěţe v poţárních útocích. Nejprve startovali za oba
sbory mladí hasiči, kteří poţární útok prováděli podle pravidel této disciplíny. Po ukončení
poţárních útoků mladých hasičů započaly poţární útoky pro muţská druţstva. Ti však
měli podmínky ztíţeny a to o dvou metrovou bariéru, kterou museli všichni překonat. Ani
svá náčiní nemohli mít připravené jak na klasické soutěţi. Kolegové jim sportovní náčiní
vţdy na základně rozházeli, ať to nemají tak jednoduché. Tento poţární útok byl pro
diváky velice atraktivní a zajímavý, neboť někteří naši drobečci měli s bariérou problémy
a pohled na to, jak je dva další kolegové strkají přes bariéru, byl pro všechny velice
zábavný. Tento způsob poţárního útoku byl připraven i pro hasiče seniory, ti nás však
přelstili a bariéru překonali podlezením. Po provedení posledního útoku a vyhodnocení
všech soutěţí započaly ukázky zásahů obou jednotek.
Jednotka z Krzyzanowic provedla ukázku vyprošťování zraněné osoby z vozidla a
poskytnutí první pomoci. Při této ukázce bylo vidět jak je těţké se ke zraněnému do vraku
vozidla dostat. Při ukázce jsme si mohli uvědomit, ţe takovýto zásah trvá opravdu velice
dlouho. Ačkoliv se hraje o vteřiny, tak se nesmí nic uspěchat, neboť by mohlo dojít
k dalším nepředvídatelným událostem, či ke zranění. Po ukončení ukázky našich polských
kolegů a následné přípravě vozidla následovala ukázka druhá. Naši hasiči provedli ukázku
hašení poţáru osobního vozidla za pouţití dýchací techniky. Při této ukázce bylo moţno
vidět, ţe oheň je velmi nebezpečný a velmi rychle se šíří. Ačkoliv dorazili k místu poţáru
v několika okamţicích, tak bylo vidět, ţe z vozidla jiţ nejde nic zachránit. Toto bohuţel
platí ve většině případů poţárů. Po příjezdu k místu poţáru, následnému zhodnocení
situace velitelem zásahu a provedení průzkumu započali hasiči s hašením vozidla, které
následně úspěšně uhasili. I zde bylo vidět, ţe takovýto zásah není otázkou malého
okamţiku, ale ţe trvá několik minut a neţ dojde k úplné likvidaci poţáru, tak uplyne
spousta času. Po ukončení obou ukázek zásahových jednotek jiţ následovalo jen přátelské
posezení a poklábosení s přáteli při ţivé hudbě do večerních hodin.
Více informací, fotografie a video záznam z těchto oslav je moţno shlédnout na naší
hasičské webové prezentaci: http://hasici-hat.unas.cz
Za SDH Hať Zdeněk Janoš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Neuwerthová Anna

92 let

Hubáček Bedřich

86 let

Rosmannová Antonie

85 let

Madejová Anna

82 let

Plačková Cita

82 let

Tilleczková Marta

82 let

Bortlík Erich

81 let

Kalvarová Marta

81 let
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