VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
-

-

-

-

-

Návrhem smlouvy na poskytování daňového poradenství pro obec Hať
Návrhem na poskytnutí příspěvku Charitě Hlučín za ošetřovatelské a pečovatelské
sluţby poskytované našim občanům ve 4.čtvrtletí roku 2010
Návrhem na ocenění občanů obce – čestných dárců krve za 40 a 160 bezplatných
odběrů
Ţádostmi spolků působících v obci o poskytnutí finančních příspěvků na rok 2011
Návrhem na uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi obcí Hať a SMP Net na
zřízení věcného břemene pro pozemky dotčené stavbou plynové přípojky k rodinným
domům
Postupem prací na stavbách „Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice“ a „Výstavba
domu sluţeb“
Postupem prací na přípravě výstavby ČOV a splaškové kanalizace – stanoviskem
SFŢP ČR k zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavby a přípravou
výběrového řízení
Návrhem Mandátní smlouvy na vypracování projektu a podání ţádosti k výzvě o
dotace na výstavbu suchých retenčních nádrţí (poldrů) a na získání kropícího a
čistícího vozu
Přípravou na výběrové řízení na ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať
Dopisem Povodí Odry s.p. o změně správce vodního toku Bečva, kterým se stala
uvedená organizace
Majetkoprávním vypořádáním pozemku p.č.43/1 k.ú. Hať, který je zastavěn obytným
domem č.p.8
Návrhem na zřízení komisí Rady obce a to Komise pro kulturu a Komise pro
občanské záleţitosti a sociální věci
Technickoorganizačním zabezpečením Plesu Hlučínska a Obecního plesu
Návrhem na dovybavení zařízení kuchyně v kulturním domě
Usnesením Zastupitelstva obce k návrhu vlastníků pozemků p.č. 631/,644,647 a části
pozemku 651 k.ú. Hať na jejich bezúplatný převod do majetku obce (MK Lomená)
Návrhem nájemní smlouvy a dohody o zaplacení pronájmu části pozemku p.č 628/1
k.ú. Šilheřovice dotčeného stavbou čerpací stanice vodovodu pro zásobování obce
Hať pitnou vodou
Ţádostí společnosti SWPOW s.r.o. Ostrava - Mar.Hory na projednání změny č.3
Územního plánu obce Hať v Zastupitelstvu obce

-

-

Výsledkem jednání svolaného poslancem Semju Polské republiky ve věci poţadavku
na změnu státní hranice v k.ú. obce Hať u hraničního přechodu Rudyszwald
Revokací svého rozhodnutí č.75/2 -a a kterým rozhodla o poskytování finančního
příspěvku občanům obce, kteří se přihlásili ke studiu Univerzity třetího věku v
Hlučíně na částečnou úhradu školného
Účastí obce, jako partnera projektu česko-polské spolupráce s Gminou Krzyzanowice
Cenovým výměrem za svoz a likvidaci TDO pro rok 2011
Stanovením ceny DVD za novoroční koncert
Návrhem společnosti EKO-KOM a.s. na rozšíření počtu kontejnerů na třídění
domovního odpadu
Návrhem Dodatku č.3 ke Smlouvě o závazku veřejné sluţby na úhradu ztráty v
dopravní obsluţnosti obce pro období od 1.1.2011 do 31.12.2011
Ustanovením komise pro otevírání obálek a posouzení kvalifikace uchazečů na
dodavatele veřejné zakázky „Hať – ČOV a splašková kanalizace“

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Jak pokračuje výstavba větrných elektráren
Při setkání s občany se často setkávám s dotazy, zda vůbec ještě pokračuje
příprava výstavby větrných elektráren na katastru naší obce nebo projekt byl
odloţen k ledu. Jiní se ptají, co vyrostlo za monstrum u příční cesty vedoucí z lesa
Hubert k siláţním ţlabům Orenburg. O odpověď na tyto dotazy jsem poţádal
jednoho ze společníků investora společnosti SWPOW s.r.o. Ostrava, pana Kolasku.
Z jeho odpovědí vyplynulo, ţe v roce 2010 postavila společnost na místě, kde má
stát jedna ze dvou větrných elektráren stoţár, na kterém je umístěno zařízení
k měření síly a směru proudění větru. Zároveň zadala na své náklady zpracování
Změny č.3 Územního plánu obce Hať. Ten řeší umístění větrných elektráren na
katastru obce. Zpracovaný návrh byl v minulém měsíci projednán. V březnu bude
změna ÚP předloţena ke schválení Zastupitelstvu obce Hať. Teprve poté bude
investor ţádat stavební úřad o vydání stavebního povolení. Je tedy předpoklad, ţe
v letošním roce po vydání stavebního povolení a nabytí jeho právní moci bude
zahájena stavba větrných elektráren.
Pavel Kotlář, starosta

Desatero správného vytápění
Jak správně topit v domácím kotli?
Spalujte v kotli pouze předepsané palivo – spalováním nekvalitního paliva
neušetříte, naopak vám saze ucpávají kotel a komín a účinnost spalování se
ještě zhoršuje
Provozujte kotel pouze na projektovaný výkon.
Pouţívejte kotel s vysokou účinností spalování – čím lépe zařízení spaluje,
tím méně škodlivin produkuje. Nechte si kotel pravidelně seřídit - je to
důleţité pro jeho úsporný provoz.
Pravidelně zajišťujte údrţbu komínu kominíkem.
Nespalujte odpad!
Jak naopak za teplo ušetřit?
Zateplete stěny budov, střechu a podlahy, utěsněte dobře okna a dveře.
Informujte se o moţnosti dotací na zateplování, můţete hodně ušetřit.
V zimě větrejte krátce a intenzivně.
Odstraňte překáţky v cirkulaci tepla v interiéru (např. nevhodně umístěný
nábytek před topným tělesem, kryty topných těles).
Instalujte pokojové termostaty - u plynových kotlů zapínají kotel při poklesu
teploty pod zvolenou hodnotu. Instalujte na topení termoventily, které drţí
stanovenou teplotu.
Regulujte vlhkost vzduchu na tepelnou pohodu např. pomocí odpařovačů
vody.
Zpracovalo sdruţení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům".
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond ţivotního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŢP – "Rizikové látky z domácích
topenišť a dopravy a cesty k jejich sniţování“.

Nerudovský problém „Kam s ním“
Zahrady našich občanů se v letních měsících chlubí krásně zelenými paţity
trávníků. Desetidenní interval kosení, aby trávník vypadal, jak vypadá, vyţaduje
čas, píli, ale zároveň s tímto vystane i problém kam s posekanou trávou.

Zastupitelstvo obce se na svém 21. zasedání, konaném 24. září 2010, zabývalo
mimo jiné i touto problematikou – jak pomoci občanům vyřešit problém
s pokosenou trávou.
Zastupitelstvo rozhodlo, ţe obec Hať se zapojí do spolupráce se společností
GRANTIKA České spořitelny, a.s., se sídlem v Brně na zpracování projektové
dokumentace a ţádosti o dotaci z Operačního programu Ţivotní prostředí na
projekt „Vybavení domácnosti v obci Hať kompostéry“. Představa obce je, ţe
kompostéry o objemu cca 900l budou přiděleny jednotlivým domácnostem, které
budou mít zájem o tento systém domácího kompostování (likvidace pokosené
trávy) zdarma.
Veškeré tyto předchozí informace se odvíjejí od úspěchu získání finančních
prostředků z Operačního programu Ţivotního prostředí.
Problematikou likvidace posečené trávy se rovněţ zabývá i společnost OZO
Ostrava, s.r.o., která nabízí další sluţbu občanům – sběr, svoz a vyuţití biologicky
rozloţitelného odpadu - posečené trávy a shrabaného listí.
Sluţbu nabízejí jako nadstandardní doplněk k současnému systému obce.
Princip této aktivity spočívá v nabídce poskytnout občanům speciální nádobu
(hnědá plastová popelnice – kompostér – u dna prostor pro odsazování vody,
v bocích větrací otvory proti zahnívání, pojízdná kolečka), která by byla vyváţena
1x za 14 dní a to v období vegetační aktivity duben-listopad. Cena sluţby (vč.DPH)
je pro občany kalkulována takto: 240 litrů 95,-Kč/měsíc, tj. 760,-Kč/rok.
Připravili jsme proto anketu, která se týká této problematiky. Rádi bychom Vás
poţádali, o vyplnění anketního lístku, kde máte moţnost vyjádřit se, zda-li jste
ochotni zapojit se do výše popsaného systému likvidace pokosené trávy v rámci
projektu „Vybavení domácnosti v obci Hať kompostéry“. Na základě vyhodnocení
ankety jsme schopni objednat potřebné mnoţství kompostérů a zároveň nám anketa
také napoví, kolik obyvatel by mělo zájem o placenou sluţbu OZO Ostrava.
Přiloţený anketní lístek po vyplnění vhoďte, prosím, do schránek umístěných v
těchto objektech v termínu od 7.2. do 28.2.2011:
TEMPO – Lipová 8
Obecní úřad Hať – Lipová 86
Pošta Hať – Lipová 86
TEMPO – Lipová 223
Werner Vyletělek, místostarosta obce

PODĚKOVÁNÍ
Vyznamenání občanů naší obce
V prosinci byli vyznamenán Českým červeným kříţem
občané naší obce za bezpříspěvkové dárcovství krve.
Za 160 bezpříspěvkových odběrů byl oceněn Zlatou medailí
p. Petr Sedláček
a za 40 bezpříspěvkových odběrů byl oceněn Zlatým kříţem
p. Marek Čujek
Obec Hať ocenila výše jmenované za jejich humánní přístup věcným darem a
ještě jednou jim jménem Vás, všech spoluobčanů, za jejich hluboce lidský postoj
děkuje.

INFORMUJEME
● Nové regionální vysílání ČT
Česká televize zahájila 3. 1. 2011 pravidelné regionální vysílání zpravodajství a
informací ze severní a jiţní Moravy na satelitu Astra. ČT tak konečně oslovuje
svým zpravodajstvím i diváky na severní a jiţní Moravě na satelitu, kteří dosud
mohli ze satelitu sledovat jen praţské regionální vysílání.
S oficiálním startem regionálního vysílání ČT na satelitu dochází také k jedné
zásadní změně - tradiční regionální zpravodajství na ČT1 zrušeno a bylo přesunuto
na zpravodajský okruh ČT24.
Regiony mají svůj stále stejný čas na ČT24 od 18:00 do 18:30 hodin a to kaţdý
den včetně sobot a nedělí a speciální večerní čas v pracovní dny od 22:49 do 23:00
hodin. Regionální vysílání ČT24 můţe televize s veřejnoprávním posláním vedle
pravidelných pořadů vyuţívat také v době mimořádných událostí jako jsou
například volby nebo přírodní katastrofy (povodně, sněhové kalamity).
Časy regionálního vysílání ČT24:
pondělí aţ pátek: 18:00 - 18:30 Události v regionech
sobota a neděle: 18:00 - 18:30 Události v regionech - víkend
pondělí aţ pátek: 22:49 - 23:00 Události v regionech plus
Regionální vysílání ČT je dostupné pro všechny diváky přijímající vysílání na
satelitu Astra 3A(23,5°E), včetně uţivatelů CS Link a Skylink.

Občané, kteří chtějí sledovat regionální vysílání, musí na svých satelitních
přijímačích naladit novou předvolbu ČT24 JM (Jiţní Morava) nebo ČT24SM
(Severní Morava). Pro naladění mohou občané vyuţít sluţbu OdbornyServis.cz,
která má působnost v kaţdém okrese ČR. Stačí firmu kontaktovat na stránkách
www.OdbornyServis.cz, nebo telefonicky na čísle 552 305 255.

● Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad
Pro rok 2011 zajistila obec přistavení kontejnerů pro sběr a svo z velkoobjemových
odpadů (pneumatiky, koberce, nábytek, elektrozařízení, televize, atd.) a
nebezpečných odpadů (akubaterie, zářivky, oleje, barvy, laky, ředidla)
ve dvou termínech, tj. ve dnech 26.3.2011 a 1.10.2011.
Místa a čas přistavení kontejnerů je pro oba termíny
shodný:
7.00 – 11.00 hodin – technický dvůr, ulice Na Stráni
12.00 – 16.00 hodin – parkoviště u prodejny TEMPO,
dolní Hať, ulice Lipová 223
Kontejnery budou k dispozici vţdy pouze
v uvedený den a na odkládání odpadů budou dohlíţet
zaměstnanci firmy OZO Ostrava.
Vyuţijte moţnosti odevzdat velkoobjemový a nebezpečný odpad, který Vaše
domácnost vyprodukuje v průběhu roku, svozové firmě!!!

● Pytle na odpad
Firma OZO Ostrava, s.r.o, Vám opět nabízí igelitové pytle na směsový domovní
odpad, který Vám občas vznikne navíc, neţ co pojme kapacita Vámi sjednaných
popelových nádob.
Pytle jsou označeny logem firmy OZO Ostrava a osádka odváţející odpad je
bezpečně pozná. Pytle s odpadem uloţené u popelnice odveze osádka vţdy
v termínu odvozu odpadu z popelnice.
Za tuto sluţbu (mimořádný odvoz TDO) uhradíte v pokladně OÚ částku 30,-Kč a
obdrţíte igelitový pytel s logem OZO Ostrava.

● Kolaja 2010
Videozáznam a fotografie z letošního ročníku je moţné zakoupit na OÚ. Cena
kompletu 2DVD je za cenu 120,- Kč.

● Novoroční galakoncert
Videozáznam z letošního koncertu konaného dne 2.1.2011 v chrámu sv. Matouše si
můţete zakoupit na OÚ. Cena za toto DVD je 100,- Kč.

● Platební kalendář roku 2011
Místní poplatek ze psů – splatnost 1.1. - 31.3.
Poplatek za jednoho psa
Poplatek za druhého a kaţdého dalšího psa

120,- Kč
180,- Kč

Platba vodného – splatnost za 2.pololetí roku 2010
za 1.pololetí roku 2011

1.-15.3.
1.-15.9.

Platby lze provádět: *hotově - pokladna OÚ
*bezhotovostně na účet: 1847434319/0800
(částku a var.symbol Vám upřesníme na tel.: 595020665,
e-mail: dudkova@obechat.cz)
● U P O Z O R N Ě N Í Finančního úřadu Hlučín, oddělení daně
z nemovitostí
V souladu se zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, Finanční úřad
Hlučín, oddělení daně z nemovitostí, upozorňuje všechny vlastníky pozemků
v katastrálním území obce Hať, ţe s ukončenými komplexními pozemkovými
úpravami v obci Hať k 31.12.2010 je povinen kaţdý vlastník pozemku, u kterého
nastala změna parcelního čísla, změna výměry a druhu pozemku, podat nové
daňové přiznání k dani z nemovitostí na rok 2011 nejpozději do 31. ledna 2011.
Taktéţ nově je změna týkající se pronajatých pozemků. Vlastník pozemků, které
jsou v nájmu, je povinen na tyto pozemky podat daňové přiznání k dani
z nemovitostí do 31. ledna 2011 a daň uhradit v termínu pro zaplacení daně
z nemovitostí.
Tiskopisy k dani z nemovitostí jsou k dispozici na internetu nebo na Finančním
úřadě v Hlučíně.

KULTURA A SPORT
Slavnostní Galakoncert – jak to všechno bylo…..
Září! Ano, ač se to moţná nezdá, všechno to začalo jiţ na konci září… První
zkoušky, první pokusy o vytvoření nějaké písně v krásných melodiích a taky první
krůčky k vytvoření něčeho tak velkého… Postupem času, kdy jsme do toho museli
vloţit taky trochu úsilí, píle a přemoci se a chodit na zkoušky, se to začalo rýsovat.
Uţ to nebyla jen prázdná slova v nic neříkajících melodiích, ale uţ to začali být
pěkné a melodické písně, které člověka nutili zpívat si je i mimo zkoušky a tím
vlastně i opakovat a procvičovat, aţ jsme se to naučili.
Pak uţ se ale začal blíţit náš první velký den, kterému předcházela
samozřejmě generálka, kde ve snaze spočítat všechny naše členy jsme dospěli
k závěru, ţe to vlastně není moţné, protoţe bylo zřejmé, ţe ne všichni se vţdycky
můţou zúčastnit. 
Myslím, ţe všichni občané byli zvědaví, čím se náš smíšený chrámový sbor
sv. Matouše letos zase předvede. Nebylo tajemstvím, ţe zazpíváme duchovní písně
v aranţmá Igora Vavrdy, dirigenta městského divadla v Brně, ale přece jen záleţí
taky na tom kolik tam je nástrojů, hlasů a jiných prvků.
Začínali jsme na Štědrý den v 8 hodin večer posledními, jak organizačními
tak hudebními, přípravami a pak uţ to nabralo nevídanou rychlost. První mše v
Hati a honem abychom to stihli do Darkovic, a pak co nejrychleji domů, protoţe
další den jsme měli zase dost perný. Ráno na dětskou do Hati, a pak na desátou
opět do Darkovic. No bylo to trochu hektické, zvlášť proto, ţe Vánoce mají být
svátky klidu, pohody a často se nesou ve znamení rodinných návštěv. Ale myslím,
ţe jsme to zvládli a ještě jsme si stihli na druhý svátek odskočit zazpívat na mši do
Šilheřovic, kde uţ berou jako samozřejmost, ţe jim obohatíme jejich alespoň jednu
vánoční mši svatou.
Potom všem jsme si, myslím, odpočinuli a do Nového roku jsme uţ jen
čekali, aţ nadejde den D a bude „Novoroční koncert“, který pro nás měl být
takovou třešničkou na dortu za uplynulými čtyřmi měsíci dřiny. Tento Novoroční
koncert byl nejen u příleţitosti 760 let od první zmínky o naší obci Hať, ale taky
jsme zpívali na oslavu narození našeho spasitele Jeţíše Krista. Ale to uţ jsme
nebyli sami, na koncert nás přišli podpořit svým zpěvem zpěváci z Hlučína, Píště,
také chrámový sbor sv. Anny z Krzyzanowic, dále orchestr, sólisté, pan dirigent
Igor Vavrda dirigent městského divadla v Brně, paní Veronika Forejtová přední

členka činohry NDMS, a také náš vedoucí Mgr. Pavel Kozel. Náš koncert se dle
ohlasu velmi povedl, a troufám si říct, ţe také díky tomu, ţe v kostele, kde se
koncert konal, snad nebylo uţ ani jedno volné místo. A protoţe Poláci byli ochotni
přijet zazpívat k nám, tak my jsme byli ochotni jet zase zazpívat do Polska a to
hned po koncertě u nás v Hati.
Myslím, ţe se nám to všechno vydařilo, a to nejen proto, ţe jsme nezpívali
jen pro lidi, ale pro sebe a hlavně pro narozeného Krista. Tak v příštím roce zase
při poslechu další hudby.
za smíšený chrámový sbor sv. Matouše Eva Gogolínová

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Maškarní ples
V neděli
16.ledna se
v Kulturním
domě
v Hati
uskutečnil „Dětský maškarní
ples“. Díky kvalitní a precizní
organizaci, proběhla celá akce
podle našich představ. Děti
přišly nastrojeny v nejrůznějších
kostýmech a maskách, kde
převaţovaly
především
princezny, myšky nebo dokonce
spidermani. Někteří vypadaly
tak věrohodně, ţe je od
skutečných pohádkových postav
nebylo moţné rozeznat. Bylo
evidentní, ţe si rodiče dali
velice záleţet na tom, aby právě
jejich dítě bylo to nejkrásnější s nejoriginálnějším kostýmem.
O celou zábavu se postaral klaun přizvaný z Brna, který svým nezaměnitelným
vtipem bavil všechny přítomné v sále. Svůj program měl velice pěkně připravený a
to tak, ţe pořádal různé pohybové a výtvarné soutěţe a také se postaral o vyhlášení

nejnápaditějších masek, které ocenil plyšáky. Myslím si, ţe klaun se dětem velice
líbil, protoţe na něj ve školce vzpomínaly s nadšením a úsměvem na tváři.
Na plese byla připravena také bohatá tombola, na kterou přispěli všichni rodiče
drobnými dárky. Organizátoři celé akce obou mateřských školek se postarali nejen
o přípravu tomboly, ale také zajistili pohoštění v bufetu, který nabízel především
buchty, zákusky, hranolky nebo kávu a čaj. Poděkování patří i těm, kteří pekli
lahodné dobroty.
Chtěla bych také z celého srdce poděkovat těm rodičům, kteří z vlastní
iniciativy obětovali svůj volný čas náročným přípravám maškarního plesu. Velice
si váţím jejich obětavosti, snahy udělat všem dětem radost s proţitím báječného
odpoledne.
Blíţí se měsíc únor a nás čeká nacvičování programu ke Dni matek,
vystupování ve Tworkově, máme připraveno několik divadelních představení
v mateřských školách, předškoláci budou jezdit na bazén, čekají nás i sportovní
hry, výlet do ZOO a doufám, ţe rodiče i letos překvapí s přípravou ke Dni dětí.
Upřímným zájmem celého kolektivu mateřské školy je, aby děti měly co nejvíce
proţitků, cítily se šťastné a spokojené.
Irma Domanská, vedoucí učitelka MŠ

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY V HATI
pro školní rok 2011/2012 se koná
29. března 2011 v budově MŠ Na Chromině
31. března 2011 v budově MŠ Dělená 1

od 9.00 hod. do 11.00 hod.
od 13.00 hod. do 15.00 hod.
od 10.00 hod. do 11.00 hod.
od 14.00 hod. do 15.00 hod.

pro vaše dítě zajistíme - výchovné činnosti podle Školního vzdělávacího
programu pro předškolní děti
- kulturní akce
- krouţek angličtiny
Vzít s sebou

- rodný list dítěte
- zdravotní průkaz pojištěnce dítěte

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Ohlédnutí za rokem 2010 u našich hasičů
Člověk se ani nenadál a je tady začátek dalšího roku. Opět nové začátky a starty,
spousta plánů a nápadů, které bychom chtěli realizovat. Na začátku nového roku
kaţdý přemýšlí, čeho by chtěl v průběhu roku dosáhnout a ke kterému vysněnému
cíli by chtěl dojít. Tak to je i u nás, u hasičů. Na prvních schůzkách a setkáních se
řeší jednotlivé nápady a návrhy, vymýšlí se, co se bude v průběhu celého roku dít,
jaké akce se uskuteční a určují se cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout. Jednotlivé
plány a nápady jsou často ovlivněny událostmi a akcemi, které se uskutečnili v roce
minulém. Z tohoto důvodu bychom chtěli trošku zavzpomínat na uplynulý rok, rok
2010.
Kdyţ bychom vzpomínali na vše, co se událo, tak zjistíme, ţe toho bylo strašně
hodně a některých událostí bylo více neţ obvykle. Zkusíme tedy zmínit jen ty
nejdůleţitější a nejvýznamnější z činnosti našeho sboru a také z činnosti výjezdové
jednotky.
První významnou událostí našeho
sboru v loňském roce byl bezesporu
hasičský ples. Několik dní poté se
uskutečnily valné hromady hasičských
sborů našeho okrsku a také naše výroční
valná hromada. Loňský rok se u nás,
hasičů nesl v duchu voleb a tak po
pětiletém období, byl v našem sboru
zvolen nový výbor. Do čela byl zvolen
staronový starosta, pan Milan Václavík,
který svou funkci zastával v uplynulých
letech velice svědomitě a dokázal toho opravdu spoustu. Významných událostí,
které se udály, bylo opravdu mnoho. Zmíníme však jen několik tzv. nej událostí.
Zúčastnili jsme se například slavnostního shromáţdění delegátů SDH okresu
Opava, oslav 65. let profesionálních hasičů v Opavě, celookresního
Svatofloriánského setkání hasičských zástav a mnoha dalších.
S příchodem teplého počasí navíc započaly různé soutěţe a závody. Naši
členové reprezentovali v průběhu roku na přibliţně dvaceti soutěţích, z nichţ
některé měli republikový, či mezinárodní charakter. Jednalo se například o silově a

psychicky náročné hasičské soutěţe TFA (z anglického "Toughest Firefighter
Alive", volně přeloţeno "Nejtvrdší hasič přeţívá"). První závod byl v Hlučíně
(obsazení výborného 7 místa), další v Dolním Benešově (zde naši závodníci
obsadili první a třetí příčku), v Hrabyni (zisk třetího místa). Asi nejtěţšími
soutěţemi tohoto typu byl závod na Ostravské nové radnici, který měl
celorepublikový ráz, a také závod v Ostravě Porubě (naši sportovci se umístili
v nejlepší dvacítce), kde závodili sportovci jak z české, tak i ze slovenské
republiky. Velkým úspěchem a činem bylo uspořádání lehčí verze těchto závodů i
u nás v obci. Závod byl naplánován na polovinu června a konal se v areálu naší
Základní školy. Ač to zpočátku díky počasí nevypadalo dobře, tak nakonec přijel
neuvěřitelný počet soutěţících. Sportovců z řad dobrovolných, ale také i z řad
profesionálních hasičů, kteří byli z celé Moravy, bylo přes padesát. Úspěchem byla
účast i několika závodníků z Polska. V uplynulém roce jsme se však neúčastnili jen
TFA soutěţí. Jezdili jsme také na soutěţe v poţárním útoku a na netradiční soutěţe.
Na mnoha závodech jsme dosáhli na příčky nejvyšší. Za zmínku stojí 2. místo na
fotbalovém turnaji v Dolním Benešově, 7. místo na mezinárodních závodech hasičů
v Rudyswaldu v Polsku, 2. místo v Heřmanicích a 1. místo na turnaji v halové
kopané sborů 14. okrsku. Loňský rok se tedy z pohledu sportovních úspěchů dal
povaţovat za velice úspěšný.
V uplynulém roce jsme také navštívili naše přátele v německém Quellendorfu,
se kterými se jiţ přes třicet let přátelíme a máme uzavřenou druţbu mezi našimi
sbory. Druţební aktivity máme také s kolegy z Polska a to konkrétně s hasiči z
obce Krzyzanowice, se kterými jsme loni podnikli taktéţ několik společných akcí.
Zmiňovat všechny činnosti našeho sboru by bylo velice obsáhlé. Museli
bychom zmínit jak práci s mladými hasiči, jejich účast na různých soutěţích, tak
činnost našich hasičů-lektorů, kteří učí na základních školách. Ať zde však
nepopisujeme celý rok, tak raději ještě zmíníme několik událostí z činnosti
výjezdové jednotky.
V uplynulém roce byla naše jednotka opravdu velmi hodně vidět a ukázalo se,
ţe hasiči jsou stále potřební.
Kaţdý měsíc naši hasiči absolvovali povinná školení, teoretickou přípravu a
praktický výcvik. Celkově za uplynulý rok hasiči absolvovali sedmnáct školení.
Coţ představuje více jak čtyřiceti hodin vzdělávání. V rámci těchto školení cvičili
s různými technickými prostředky, řešili různé nasimulované události, procvičovali
taktiku a učili se jak se zachovat v krizových situacích. Důraz byl kladen na
praktický výcvik a různé modelové situace. Jednalo se například o poţáry,

vyhledávání osob v neznámém a zakouřeném prostředí, záchranu osob z vody a po
proboření na ledu, poskytování první pomoci při různých událostech, ochranu
obyvatelstva za mimořádných událostí, práci s různými technickými prostředky a
další). Jeden výcvik jsme dokonce absolvovali i na hasičské stanici v Ostravě na
stanici Ostrava-Fifejdy a několik dalších společně s hasiči z Hlučína. V rámci
školení také naši členové navštěvovali hasičskou školu v Jánských koupelích, kde
získávali nové znalosti a odbornosti.
Znalosti a zkušenosti, které jsme získali, se nám mnohokrát hodily. Rok minulý
byl totiţ velice náročný na různé události. Zasahovali jsme u dvojnásobného počtu
mimořádných událostí oproti letům předešlým. Jednalo se o odstraňování
nebezpečných stavů a odstraňování překáţek. Dále se jednalo o monitoring a
čerpání vody při povodních a také o pět výjezdů na poţár. V únoru to byl poţár
rodinného domu, kdy došlo k zahoření sazí, dva poţáry v červenci na lesní, polní
porost a také na poţár trafostanice. Poslední událostí hlášenou jako poţár, byl poţár
v mateřské škole v Ludgeřovicích. Z této události se naštěstí po příjezdu na místo
vyklubalo taktické cvičení, které bylo připraveno velmi realisticky.
V naší jednotce se toho stalo za uplynulý rok velmi hodně a stejně jako
v případě sboru to byl jeden z velice zajímavých a v některých případech i velmi
náročný rok.
Na závěr jiţ jen zmíníme přístup naší obce, tedy našeho zřizovatele. V loňském
roce byly do naší výbavy zakoupeny hasičské opasky pro práci ve výškách a nad
volnou hloubkou, dále kalové čerpadlo se speciálními savicemi, také nastavovací
„profi“ hliníkový ţebřík a nové radiostanice. Jednalo se o ruční a vozidlovou
radiostanici. Díky nim nyní máme moţnost kvalitního spojení s operačním
střediskem, okolními jednotkami a můţeme lépe a účinněji zasahovat v případě
potřeby. Za tyto prostředky jsme našemu zřizovateli a všem, kteří se o to přičinili
velice vděčni. Jsme rádi, ţe i v době, kdy kolem nás probíhá krize, se dokázala najít
tato větší finanční částka pro zakoupení uvedené techniky a prostředků. Chtěli
bychom tedy alespoň tímto způsobem naší obci, jakoţto zřizovateli velice
poděkovat.
Tímto bychom chtěli hasičskou kapitolu uzavřít a pro ty, kteří by měli zájem a
chtěli by si přečíst další zajímavosti a podrobnosti z činnosti našich hasičů,
případně si prohlédnout spoustu fotografií, tak doporučujeme návštěvu našich
internetových stránek.

http://hasici-hat.unas.cz.
Ing. Zdeněk Janoš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Vařecha Hubert

86 let

Poštulková Hermína 86 let
Tvrdá Gertruda

84 let

Staniček Josef

83 let

Jaroszová Marie

83 let

Paskuda Libor

82 let

Krupa Erich

80 let

Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

