VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Zprávou místostarosty obce o průběhu a výsledku výběrového řízení pro posouzení
kvalifikace uchazečů na zhotovitele veřejné zakázky „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“ a zprávou o prohlídce stavby tlakové kanalizace v obci Oldřišov
- Situací na úseku školství, především dlouhodobě nemocným ředitelem příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Hať
- Zprávou o výsledku auditu provedeného pracovníky Ministerstva pro místní rozvoj ČR
na realizaci projektu realizovaného v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR – PR
2007-2013 s názvem „Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Rudyszwald“
- Ţádostí občana o zařazení jeho poţadavku do nového Územního plánu obce Hať
- Otázkou dovybavení zasedací místnosti obecného úřadu zařízením, které umoţní
bezdrátové napojení na internet
- Návrhem vlastníka pozemku p.č.692/24 a 692/1, k.ú. Šilheřovice na její odprodej obci
Hať
- Ţádostí občanů o opravu komunikace, která je v majetku obce a není dosud zpevněna
- Ţádostí nájemkyně části pozemku p.č.2777 k.ú. Hať o ukončení nájmu dohodou
- Situací na úseku zdravotnictví v obci
- Zprávou MěÚ Hlučín, odboru dopravy, o omezení uţívání silnice II/469 a MK kolem
areálu vojenského opevnění v Hlučíně – Darkovičkách – jejími uzávěrami ve dnech
20. a 21.5.2011
- Ţádostí občana o odprodej obecního pozemku p.č.2824/3 k.ú. Hať
- Realizací usnesení z III.jednání Zastupitelstva obce Hať
- Otázkou výběru provozovatele sportoviště – tenisového kurtu
- Přípravou realizace opravy „Morcinkova chodníku“
- Návrhem petice na podporu zachování provozu Slezské nemocnice v Opavě
- Poţadavkem Ministerstva vnitra, odboru všeobecné správy, oddělení státních hranic o
poskytnutí podkladů k pozemkům, které leţí na katastru obce a není znám jejich
vlastník
- Dopisem Zemědělského podniku Rázová, s.p. v likvidaci o návrhu kupní ceny za
pozemky pod částí MK Na Chromině
- Vyhotoveným znaleckým posudkem pro ocenění pozemků leţících pod vodojemem
- Dopisem Českého červeného kříţe o ocenění občana obce za 40 bezpříspěvkových
odběrů krve
- Cenovými nabídkami na prezentaci obce v publikacích Encyklopedie
Moravskoslezkého kraje a celorepublikové encyklopedii obcí a měst
- Dopisem Moravskoslezského kraje o poskytnutí dotace na kofinancování vlastního
podílu obce pro financování stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“

BUDE VÁS ZAJÍMAT
CENTRUM SOCIÁLNÍCH SLUŢEB
LADA LUKAVEC
Jsme příspěvková organizace městyse Lukavec. Poskytujeme odlehčovací sluţbu
pobytovou-celorepublikově, ambulantní a terénní-regionálně.
Sluţba je určena osobám dospělého věku /19-64 let/ s mentálním a kombinovaným
postiţením, o které je jinak pečováno v jejich domácím prostředí. Dočasným převzetím
péče chceme umoţnit nezbytně nutný odpočinek nebo čas k řešení osobních záleţitostí
rodinám pečujícím o tyto osoby.
Délka odlehčovacího pobytu můţe být aţ 3 týdny, jedno místo je vyhrazeno na 6.
měsíční pobyt. Kapacita našeho zařízení je 8 míst pro pobytovou odlehčovací sluţbu. 7
míst pro ambulantní odlehčovací sluţbu a 2 místa pro terénní odlehčovací sluţbu.
Všechny zájemce o sluţbu rádi přivítáme v našem Centru po předchozí telefonické
domluvě a také zodpovíme veškeré dotazy. Moţný je také tzv. pobyt na zkoušku
s rodičem.
Pobytová sluţba:
nepřetrţitě
Ambulantní sluţba: po-pá 6-20
Terénní sluţba:
po-pá 8-18
Kontakt:
Centrum sociálních sluţeb LADA Lukavec
V Chaloupkách 196, 394 26 Lukavec
Ředitel: Mgr. Hynek Seidl
Telefon: /+420/ 774 624 008
E- mail: hynekseidl@seznam.cz, ladalukavec@centrum.cz
Web: www.ladalukavec.cz

Čištění a kontrola komínů
– proč je důleţité nezanedbávat pravidelné kontroly a čištění
komínů.
Dne 1. ledna 2011 vstoupilo v platnost nové Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o
podmínkách poţární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů
paliv.
Nové Nařízení vlády nahrazuje stávající vyhlášku č. 111/1981 Sb. a stanovuje podmínky
poţární bezpečnosti při provozu spalinových (komínových) cest, četnost jejich kontrol a
čištění. Upravuje, kdy a kým se provádějí revize spalinových cest a za jakých podmínek
lze provádět vypalování komína.

Podle tohoto nařízení musí kaţdý pouţívaný komín alespoň
jednou ročně zkontrolovat kominík. Kontroly se nově týkají
nejen komínů na tuhá paliva, ale i na plyn.
V souvislosti s novým nařízením o čištění komínů je třeba
rozlišovat ve vztahu ke komínům:
1) Čištění spalinové cesty - provádí způsobilá osoba, která má
ţivnostenské oprávnění v oboru kominictví. Spalinovou cestu
pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém
výkonu do 50kW včetně je moţné provádět i svépomocí, tedy
čištění si můţe kaţdý majitel nemovitosti s topidlem o výkonu
do 50 kW provádět sám. Dle nařízení vlády musí být prováděno 3x ročně pro pevná
paliva a 1x ročně u plynných paliv.
Čištění komínového tělesa je nejlepší provádět před začátkem topné sezony, u pevných
paliv by se mělo po 3 měsících opakovat. U plynu stačí čistit 1x ročně a vţdy čištění
musí provádět kominík.
2) Kontrola spalinové cesty (komínového tělesa) - musí vţdy provádět osoba odborně
způsobilá, tj. kominík s průkazem odbornosti. Tato kontrola se provádí 1× ročně.
Kontrolu komínového tělesa je moţné provádět kdykoliv v roce, doporučuje se však
období, kdy se netopí. Po provedení kontroly kominík vystaví zprávu o kontrole, která by
měla zůstat uloţena u majitele nemovitosti.
Provádí se kontrola:
- Spalinové cesty
- Komína
- Bezpečného přístupu ke komínu
- Bezpečnosti stavby
- Stavebně-technického stavu
Další pojmy:
Revize spalinové cesty – provádí způsobilá osoba, která má ţivnostenské oprávnění
v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů nebo spalinových cest.
Revize se provádí:
- Před uvedením spalinové cesty do provozu
- Po kaţdé stavební úpravě komína
- Při změně druhu paliva
- Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
- Po komínovém poţáru
- Při vzniku trhlin ve spalinové cestě (i při podezření)
Vypalování komína – je moţné provádět tehdy, pokud není moţné pevné usazeniny
odstranit jiným způsobem. Vypalovat můţe pouze způsobilá osoba se ţivnostenským
oprávněním v oboru kominictví nebo revizní technik komínů za pomoci další způsobilé
osoby. Majitel nemovitosti toto oznamuje příslušnému hasičskému záchrannému sboru
kraje minimálně 5 pracovních dnů předem.

!!!!! Neprovádění pravidelných kontrol a čištění komínového tělesa se majitelům
nemovitostí nemusí vyplatit. Kromě toho, ţe ohroţují svůj majetek i zdraví a ţivoty
svých blízkých, jim můţe být udělena pokuta aţ do výše 25.000,- Kč.
!!!!! V případě poţáru a škody způsobené komínem budou hasiči a pojišťovny
zkoumat i doklady, zda byl komín řádně čištěn a kontrolován. Při zjištění
pochybení, mohou hasiči udělit pokutu a pojišťovna strhnou desítky tisíc korun
z vypláceného pojistného plnění.
pk

INFORMUJEME
● www.i-senior.wz.cz – nový web pro seniory. Najdete v něm články na aktuální téma,
zajímavé rady, tipy, výborné recepty a mnoho dalšího.
● 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.
● Konec platnosti papírové padesátikoruny
Papírovou padesátikorunou bude moţné platit jen do konce března, od 1. dubna totiţ
končí její platnost a v oběhu zůstanou jen padesátikorunové mince. Důvodem, proč
bankovní rada ČNB rozhodla o ukončení bankovky, je vyšší trvanlivost mince.
Padesátikoruna byla navíc jediným českým platidlem v kovovém i papírovém provedení.
Ti, kterým padesátikorunové bankovky zůstanou doma i po 1. dubnu, si je mohou aţ do
31. března příštího roku vyměnit na pobočkách ČNB a komerčních bank po celém Česku.
Od 1. dubna 2012 do 31. března 2017 je pak vymění uţ jen pobočky ČNB.
● Letní stanový tábor
Diecézní Charita ostravsko-opavská připravuje pro děti ve věku od 9 do 15 let
čtrnáctidenní letní stanový tábor v Ţimrovicích v Údolí černého čápa v termínu 16.30.7.2011. Cena je 2700,- Kč a zahrnuje dopravu na tábor a stravu 5x denně.
Přihlášky jsou přijímány do 20.5.2011. Více informací na www.tabor-hlucinsko.ic.cz.
Kontaktní osoby: Jakub Řeháček: jakub.rehacek@gmail.com, tel.: 734435055
Tomáš Hofrichter: t.hofrichter@seznam.cz, tel.: 734645385

● Areál čs. opevnění Hlučín - Darkovičky
Slezské zemské muzeum, Areál čs.opevnění pořádá ve dnech 20.5. a 21.5.2011
v době od 8.30 -14.00 hodin v okolí areálu vojenského opevnění vzpomínkovou akci
k částečné mobilizaci v roce 1938 „Hlučín - Darkovičky 2011“ .
Na programu v sobotu 21.5.2011 mimo jiné bude:
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9. – zahájení vzpomínkové akce
10.00 - přelet formace letounů AČR a letová ukázka (GRIPEN, ALCA)
10.05 – nástup pevnostní jednotky, vztyčení státní vlajky, hymna, projevy
10.20 – ukázka boje o pevnost v pojetí taktiky roku 1938
10.45 – ukázka jízdních vlastností boj. techniky (kolový obrněný transportér PANDUR)
10.55 – MUSADO
11.05 - ukázka jízdních vlastností boj. techniky (T-72, BVP-2, Pram M120)
11.20 – ukázka činnosti odminovacího kompletu BOŢENA
11.30 – vedení útočného boje vyčleněnými silami
11.45 – letová ukázka Mi24
11.55 – napadení přesunující se patroly
12.05 – letová ukázka RAVEN
12.10 - ukončení vzpomínkové akce
poté prohlídky statických ukázek.
Po dobu konání akce, tj. dny 20. a 21. května 2011 v
době 8.30 – 14.00 hodin bude platit úplné omezení uţívání
silnice II/469 v okolí areálu vojenského opevnění. Trasa
objíţďky vede ve směru z Hlučína přes Darkovičky a Darkovice do Hati. Uzávěra bude
řízena pořadatelskou sluţbou, příslušníky Vojenské policie AČR a Městské policie
Hlučín.
● Místo zpětného odběru elektrozařízení v Píšti
V Píšti bylo zřízeno od dne 1.4.2011 sběrné místo k zajištění zpětného odběru
elektrozařízení, tzv. E-domek. Umístěn je ve středisku provozně – technických činností
obce u mateřské školy, Píšť čp.189.
Sbírají všechny druhy televizorů, spotřební elektroniku včetně příslušenství (videa, DVD,
radiopřijímače, reproduktory, sluchátka, dálkové ovladače, videokamery, fotoaparáty,
magnetofony), všechny druhy počítačových monitorů a všech zařízení výpočetní
techniky (myši, klávesnice, PC, notebooky, optickou mechaniku), telefonní přístroje
(klasické, bezdrátové, mobilní), dále faxy, záznamníky, kalkulačky, tiskárny, herní
konzole, videohry, ovladače, elektrické hračky a elektrické hudební nástroje.
Odebírají se pouze kompletní elektrospotřebiče a elektrozařízení!!
Neodebírá se bílá technika (lednice, mrazničky, pračky, sušičky, mikrovlné trouby, el.
sporáky).
● Jarmark na hranici
Gmina Krzyzanowice na starém hraničním přechodu Bohumín – Chalupki pořádá dne
8.5.2011 trh rozmanitostí. Zváni jsou všichni, kdo chtějí něco prodat, koupit nebo
vyměnit – řemeslníci, umělci, hobbysté, sběratelé.
Pro prodejce se budou zadávat bezplatná místa od 5.00 hodin.

● Hlučínsko má konečně svůj vlastivědný časopis
Muzeum Hlučínska a Společnost přátel Muzea Hlučínska, o.s. společně začali vydávat
vlastivědný časopis s názvem „HLUČÍNSKO“. Časopis vychází za velkého přispění
hlučínské odborné i laické veřejnosti a obětavé finanční podpory sponzorů. Vydání
tohoto časopisu předcházelo nemalé úsilí, spousta času a energie. Byla vytvořena
redakční rada odborníků a vlastivědných pracovníků, kteří se nezištně podílejí na podobě
a obsahu časopisu, a to ve svém volném čase a bez nároku na honorář. Vlastivědný
časopis je výsledkem jak dlouhodobé dokumentační činnosti Muzea Hlučínska, tak jeho
systematické spolupráce s veřejností. Muzeum tak vedle pořádaných výstav nabízí
vydáním časopisu další rovnocenný zdroj poznání minulosti i současnosti hlučínského
regionu. Věříme, ţe vlastivědný časopis přivítají všichni, jímţ je Hlučínsko srdeční
záleţitostí.
Tématem letošního časopisu je CHLÉB. Čtenáři v něm mimo jiných najdou příspěvky
o tradici pečení chleba na Hlučínsku, nebude chybět rozhovor se zástupci pekařského
řemesla, čtenář se dozví řadu nových informací o vodních i větrných mlýnech v regionu,
připomeneme si ţivot a dílo slavného hlučínského malíře Jana Bochenka, představí se
obec Chlebičov atd.
První číslo časopisu je v prodeji na jednotlivých obecních úřadech Hlučínska.
Druhé číslo spatří světlo světa v listopadu.
● 1. hasičská pouť na počest patrona hasičů svatého Floriána
Pořádá Sdruţení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Okrsek Heřmánky v neděli 8. května
2011 v 10:00 hodin na poutním místě Maria Skála ve Spálově. Mše svatá za všechny
ţivé a zemřelé hasiče začne v 11 hodin. Zváni jsou všichni hasiči a široká veřejnost.

PODĚKOVÁNÍ

Vyznamenání občana naší obce
Dne 11.dubna 2011 byl na Magistrátu města Ostravy
vyznamenán za 40 bezpříspěvkových odběrů krve zlatou
medailí prof. MUDr. J. Janského občan naší obce
Ing. Petr Kozílek.
Obec Hať si velmi váţí jeho humánního přístupu,
ocenila jej za jeho ochotu darovat krev věcným darem a
ještě jednou mu jménem Vás, všech spoluobčanů, za jeho
hluboce lidský postoj děkuje.

KULTURA A SPORT

Noví občánci v Hati
V neděli 10.dubna 2011 se okolo dopolední desáté hodiny do sálu kulturního domu
začali scházet rodiče, prarodiče a sourozenci našich nových malých spoluobčánků.
K vítání byli pozváni novorozenci, kteří se narodili v období od září 2010 do konce února
2011 a mají v naší obci trvalý pobyt.
Slavnosti přivítání se jako obyčejně ujal místostarosta obce, pan Werner Vyletělek,
spolu s předsedkyní komise sociální a SPOZ, Mgr. Věrou Jurenkovou.
Děti byly obdarovány drobnými dárky věnovanými obcí, rodiče byli potěšeni
malým kulturním programem, který si pro ně připravili místní mladí hudebníci pod
vedením Mgr. Pavla Kozla a děti ze základní školy. Na závěr se rodiče, jak je jiţ tradicí,
podepsali do kroniky, děťátka se vyfotila v kolébce a proběhl slavnostní přípitek.
Do kroniky občánků byli tentokrát zapsaní:
Linda Bočková
Ema Denisa Chorá
Marek Machala
Štěpán Pospíšil
Klaudie Veřmiřovská
Filip Kociolek
Markéta Dudková
Sébastien Olecký
Eliška Nevrklová
Ondřej Machala
Tadeáš Paskuda
Tereza Haburová
Karolína Šulová
Všem výše uvedeným i jejich rodinám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohodu.

Vážení spoluobčané,
tak jako krásné jarní a slunečné počasí proniklo (konečně) do našich domovů,
zahrad, lesů, luk a strání, tak se také blíţí ten nejkrásnější, nejvoňavější a nejbarevnější
měsíc v roce. Ano znovu přišel máj a ten jak známo je v naší obci velmi bohatý na
různorodé akce, které se ovšem váţí především k oslavám Dne matek. Jako kaţdoročně
připravuje kulturní komise ve spolupráci s obecním úřadem v Hati pro naše maminky nad
75 let kulturně – společenské setkání v kulturním domě. Letos se tak stane v sobotu 7.
května a pro naše oslavenkyně je opět připraven bohatý program, se setkáním a
poděkováním pana starosty Pavla Kotláře.

Rovněţ další událost, o které se chci zmínit a hlavně pozvat vás – milí
spoluobčané, je naplánována na neděli 22. května. Je to k nevíře, ale jiţ po dlouhých 10
let se v naší obci daří uvádět koncert „ Hudba nezná hranic“. Tato akce si za svou dobu
našla své příznivce a
v počátečních letech se
rodila velice skromně, za
účasti našich nadaných dětí
a mládeţe. V následujícím
období jsme se pomalu
„rozrůstali“
a
našich
koncertů se začali účastnit
mladí
umělci
z našich
partnerských
obcí
–
Šilheřovic,
Tworkova,
Owsisce, atp. Vy, kdo jste
jiţ naše tradiční koncerty
měli moţnost shlédnout, mi snad dáte zapravdu, ţe laťka se rok co
rok zvedá, coţ je na jedné straně velice příjemné, avšak rovněţ velice
zavazující. A proto také letos, při jubilejním 10. ročníku koncertů
„Hudba nezná hranic“ jsme pozvali do naší obce velice milé a
zajímavé hosty. 22. května v 17 hodin vám v sále kulturního domu
v Hati bude koncertovat Salónní orchestr Oldřicha Zahuty
z Ostravy. Tento cca 20 členný mládeţnický orchestr byl zaloţen v roce 2003 a jeho
repertoár tvoří povětšinou skladby populární hudby. Nejvíce se tento orchestr prezentuje
na lázeňských kolonádách a vystupuje na různých estrádách. Několikrát hudebníci
navštívili zahraničí (Anglie, Švédsko, Slovensko, …) a v roce 2006 natočili své první
CD.
Také dalším zajímavým hostem našeho koncertu bude
vynikající polská sopranistka, pocházející z blízkého Tworkova
(Polsko) a nyní ţijící v Německu -Ewa Stoschek. Jestli je vám tato
tvář povědomá, tak ano, Ewa Stoschek jiţ v minulosti v naší obci
zpívala u příleţitosti novoročního koncertu a já jsem nesmírně
šťasten, ţe Ewa přijala pozvání na náš májový koncert. Kdo tuto
zpěvačku jiţ měl moţnost slyšet, určitě si nenechá ujít tuto
příleţitost, protoţe jednak Ewa zazpívá poprvé skladby
populárního charakteru (A. L. Weber – Memory , mj.), ale také
společně zazpíváme slavné duety např. z muzikálu Fantom opery
nebo West side story. Společně se Salónním orchestrem zazpívá
také naše místní zpěvačka, maturantka Janáčkovy konzervatoře a gymnázia v Ostravě
Veronika Bekárková a její kolegové ze stejné školy Adam Paskuda a Petr Kozel.
Milí přátelé, ještě jednou vás co nejsrdečněji zvu na tento, věřím ţe jedinečný koncert,
který se uskuteční 22. května v 17 hodin v sále KD v Hati. Vstupné na tento koncert
bude dobrovolné a výtěţek bude slouţit na pokrytí nákladů spojených s koncertem
–děkujeme.
Za kulturní komisi, Mgr. Pavel Kozel

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zeměpisná olympiáda
V únoru se na naší škole uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Soutěţilo se
ve třech kategoriích – A (6.tř., zúčastnilo se 11 ţáků) , B (7.tř., zúčastnilo se 14 ţáků) a
C (8.tř., zúčastnilo se taky 11 ţáků). Z kategorie A postoupila do okresního kola
Alexandra Langová, z kategorie B Ondřej Jaroš a z kategorie C Rudolf Ricka. Okresní
kolo se konalo 9.3. 2011 v Opavě na Mendelově gymnáziu.
Mgr. Karin Jarošová

Jak to všechno bylo ....
Po úspěšném absolvování školního kola, mě čekalo okresní kolo
na Mendelově gymnáziu v Opavě. Ve středu 9.3. to vypuklo.
Kategorie B, ve které jsem soutěţil, měla tato témata Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán, Amerika.
Po úvodním slově jsme psali první část – práce bez atlasu.
Tato část v mé kategorii mi připadala středně těţká. Pak
následovala 15-ti minutová přestávka a po ní další úkoly – práce
s atlasem.
Opět pauza a poslední část – praktická, zde byly otázky zaměřeny na
Atlantský oceán.

Připadalo mi to nejlehčí a ztratil jsem zde jen 4 body. Po sečtení všech bodů jsem skončil
přibliţně v polovině s 68,5 body ze 120.
Tato olympiáda se mi moc líbila a myslím si, ţe to byla také dobrá zkušenost.
Ondřej Jaroš , 7.B

Ve středu, 9.března v 7 hodin jsme s paní učitelkou Jarošovou odjeli do Opavy,
abychom se zúčastnili okresního kola Zeměpisné olympiády, které se konalo na
Mendlově gymnáziu. Spolu se mnou jeli Ondřej Jaroš a Alexandra Langová. Na
gymnáziu nás rozdělili do dvou učeben. Kaţdý jsme měli jiná témata. V jedné učebně
byly skupina A,C a v druhé B a D.
Okresní kolo se skládalo ze tří částí: práce bez atlasu, práce s atlasem a část
praktická. Všechny tři části trvaly 45 minut. Nejtěţší pro mě osobně byla praktická část.
Na olympiádě jsem byl poprvé, a tak se svým dvacátým čtvrtým místem v okrese jsem
docela spokojený. Mohlo to dopadnout hůř.
Doufám, ţe se příští rok dostanu do okresního kola znovu a posunu se zase o pár
kroků dál.
Rudolf Ricka, 8.A

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ

Myslivci radí, jak se chovat v přírodě….
Je tady jaro, blíţí se léto, doba volných dnů a čas odpočinku. Část občanů Hati
odjede na dovolenou do zahraničí, ale velká část zůstává doma a pozveme si rodinu, nebo
přátelé z města a trávíme volný čas v našem krásném okolí. Naši známí často musí s
sebou vzít svoje domácí mazlíčky - pejsky a kočičky. Chtějí jim dopřát řádného pohybu a
volnosti v přírodě. A tak je třeba si zopakovat některá pravidla, která je nutné dodrţovat
nejen k všeobecnému pořádku, ale i proto, aby nedocházelo k porušování zákonů. Kaţdý
takový majitel musí především dbát na to, aby nedocházelo k znečišťování okolí. Není
ţádný rozdíl v poţadavcích na pořádek mezi městem a venkovem!
Také je třeba dbát na bezpečnost těchto zvířat při jejich pobíhání v blízkosti
veřejných komunikací. Nedělejte starost sobě ani uţivatelům silnic, kteří často nemohou
sráţkám s volně se pohybující zvěří zabránit. A myslete i na to, aby nedocházelo k
ohroţování dětí i dospělých. Ti, kteří umoţňují svým mazlíčkům volnost, musí vědět,
kdy a kde můţe pes pobíhat volně a kde musí být na vodítku. Měl by vědět, kdy je nutné,
aby pes měl náhubek, ţe vodítko je třeba mít dostatečně pevné a ţe jeho délka musí
odpovídat situaci a místu, kde se pohybuje. Nesmí ani zapomínat, ţe velkého psa nemůţe
provázet dítě, které nemá sílu v kritické chvíli jej zvládnout. Kdyţ se při své vycházce
dostaneme do oblastí zákonem uznaných honebních pozemků, musíme si to uvědomit,
protoţe vstupujeme do teritorií volně ţijící zvěře. Zvěř je obnovitelným majetkem státu.
Je chráněna zákonem, a to hlavně proto, ţe má také své nároky na ţivot na svobodě a v
bezpečí. O zvěř v Hati se staráme my, vaši spoluobčané - myslivci. Zkušeným a
oprávněným myslivcem se stáváme teprve po prokázání svých znalostí o přírodě a o
ţivotě volně ţijící zvěře při zkouškách z myslivosti. Zkoušky z myslivosti se skládají
před zkušební komisí, která je devítičlenná a tvoří ji předseda, místopředseda a sedm

zkušebních komisařů Myslivec musí znát nejen práva a povinnosti myslivosti, ale musí
také vědět jak zajistit dobrý zdravotní stav zvěře a celkově se starat o svěřenou honitbu.
Proto vás všechny, kteří jdete do přírody jen tak procházkou se svými mazlíčky, nebo za
relaxací či sportem, prosíme: Uvědomte si nutnou ohleduplnost ke zvěři, která k přírodě
neoddělitelně patří; ta naši přírodu dotváří a nemá moţnost si vybrat, kde bude ţít.
Nemůţe si určovat, kdy a kam se má vydat za potravou, nerozhoduje se, kdy a kde

vyvede svá mláďata. To jsou situace určené přírodou. Nesahejte prosím na mláďata a
nedovolte to ani svým dětem! Ani nenechte vašeho psa, aby mláďata očichával. Mládě,
na které sáhnete, odsoudíte k smrti, v lepším případě k ţivotu v zajetí. Kdyţ jen trošku
budete na tyto věci myslet a budete mít svoje psí svěřence pod kontrolou, nic vám ze
strany myslivců nehrozí. Zákon o myslivosti na vás a vaše miláčky nezapomněl.
Kaţdý myslivec ví, ţe pouze myslivecká stráţ, nebo myslivecký hospodář můţe
zakročit proti toulavému psovi nebo kočce. A to jen za podmínky, ţe pes je bez dohledu
majitele, nebo neovladatelný, prokazatelně pronásleduje zvěř, musí být vzdálen nejméně
200 metrů od trvale obydleného stavení, nebo je-li pozemek oplocen, tak 200 metrů od
tohoto oplocení. Myslivec ví, ţe nesmí ohrozit psa ovčáckého, loveckého, slepeckého a
záchranářského, psa ve zdravotní sluţbě, nebo psa policejního. Výsledkem vzájemného
pochopení obou stran by měl být společný a jediný zájem, a to ochrana volně ţijící zvěře.
Svoje procházky ukončeme, pokud je to moţné, vţdy před západem slunce, kdyţ je ještě
dobře vidět, a své mazlíčky přivolávejme (jsou-li vzdáleni) tak, aby se o vás vědělo.
Nechoďme ani nejezděme na kolech zbytečně volnou přírodou, ale po vyznačených
turistických a cyklistických stezkách. Dostanete-li se cestou k mysliveckým posedům,
vylezte klidně opatrně nahoru a v tichém rozjímání se rozhlédněte po té kráse naší
přírody, která je všude kolem nás. Pak moţná snadněji pochopíte, proč to ten myslivec
všechno dělá.
Znepokojuje a trápí nás také přístup některých našich bezohledných spoluobčanů,
kteří vyváţí odpadky do lesa, jezdí po lese a polích terénními auty a motocykly. To je uţ
opravdu velká bezohlednost!
Přáli bychom si, aby se lidé chovali k přírodě ohleduplně a zachovali toto naše
přírodní bohatství pro příští generace. Pokud se budeme všichni v přírodě chovat dobře,
stane se příroda cílem našeho odpočinku a všichni budeme spokojeni. A nezapomeňme
se na svých cestách vţdy pozdravit, případně si také podat ruku, i kdyţ se neznáme.
Myslivci to dělají běţně a tam venku jsme všichni přátelé…
Všem přátelům přírody a české myslivosti přejeme krásné nastávající jarní a letní dny.
Jan Legerski, MS Hubert Hať

Letecké akrobaty v soutěţním klání
V sobotu 2. dubna proběhl na letišti Model klubu Hať tradiční
třetí ročník soutěţe leteckých akrobatů pod názvem 1. Haťská RCA
neboli Radio Control Acrobatic (rádiem řízené akrobaty). Jak
samotný název prozrazuje, naše soutěţ je jako první svého druhu v kalendáři leteckomodelářských soutěţí a otvírá tak celorepublikovou soutěţní sezonu.
Zahájení 1. Haťské RCA proběhlo prezentací soutěţících v půl desáté. Do leteckého
klání se registrovalo 8 pilotů převáţně z moravskoslezského kraje. Pro vysvětlení
uvedeme, ţe soutěţ RCA se lítá ve třech závodních kolech, pokud pořadatelé nestanoví
jinak v rámci pravidel, kdy soutěţ kvůli povětrnostním a jiným vlivům můţou ukončit uţ
po druhém odlítaném kole. Cílem kaţdého pilota je odletět danou akrobatickou sestavu,
která se vyhlašuje vţdy na období dvou let. Jednotlivé akrobatické prvky s sebou nesou
koeficient náročnosti. Celý let je posuzován minimálně třemi objektivními, nestrannými a
nezávislými bodovači, kteří letový prvek hodnotí číselnou škálou známek od jedné do
deseti, přičemţ známka deset znamená nejlepší výkon. Jednotlivá hodnocení se pak
násobí daným koeficientem
náročnosti obratu. Hodnoty od
všech bodovačů se sečtou a dají
tak ucelený obraz o pilotově
výkonu v daném kole.
První
soutěţní
kolo
odstartoval vzlet akrobatického
speciálu Petra Bukovanského.
Bodování se zhostil současný

mistr republiky v kategorii RCA
Martin Hauk, dále předseda
Model klubu Hať Günther Gajda
a Petr Škovránek. Někteří piloti
se
svých
akrobatických
dovedností zhostili výtečně, jiní
však o něco hůře. Nicméně
první kolo a jak nakonec celá
soutěţ prokázala, se neslo
v nadstandardní úrovni. Barvy
Model klubu Hať výborně hájili
dva naši členové, Jiří Plaček a Martin Mikolajek. První kolo nejlépe zaletěl Martin
Drštička s tisíci body.
V druhém kole vystřídal Martina Hauka na pozici bodovače Jaroslav Bekárek
mladší, který bodoval i kolo třetí. Od poloviny soutěţe se letecké klání neslo v duchu
zhoršených povětrnostních podmínek, občasného mrholení a nepříjemného bočního

větru, který pilotům znesnadňoval udrţení osy letové hladiny. V obou kolech mohly
zástupy návštěvníků rovněţ vidět výborné akrobatické výkony letců.
První haťskou RCA vyhrál Martin Drštička s celkovým počtem 2 000 bodů, druhé
místo obsadil Petr Bukovanský s 1 981 body a na třetí pozici se umístil Ondřej Matula
s 1 969 body. Náš reprezentant Jiří Plaček skončil na krásném čtvrtém místě. Martin
Mikolajek hájil chvost tabulky z osmé příčky. Všem soutěţícím patří velká gratulace!
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na námi pořádané Mistrovství republiky RCA,
které se bude konat 3. – 4. září 2011, na místním letišti MKH. K vidění budou ty
nejlepší výkony a stroje letecko-modelářské špičky z celé České republiky.
Model klub Hať

Z činnosti našich hasičů…
Po malé odmlce vám přinášíme několik informací ze ţivota
našich hasičů, o uplynulých akcích a také o těch, které pro vás
teprve připravujeme.
Jak jste si sami určitě všimli, tak i nadále pokračují práce na
rekonstrukci hasičské zbrojnice. V uplynulé době bylo
započato s konstrukcí odsávacího systému v garáţích, který
bude zajišťovat odvedení výfukových zplodin z hasičských
vozů mimo objekt. Dále se započalo se zateplením celého
pláště budovy a s dokončením střechy hasičské zbrojnice. Byla
taktéţ sundána stará vrata a namontována nová roletová, pro
obě stání. Velkým přínosem je moţnost otevírání a zavírání
vrat pomocí ovladače přímo ze zásahových vozidel. Dále byly
provedeny různé vnitřní úpravy a další stavební práce. Toho co ještě zbývá, je však
hodně. Na závěr rekonstrukce, který by měl být do konce května, vám přineseme celkový
popis provedených prací.
Tak usilovně, jak se pracuje na naší hasičské zbrojnici, tak se činí i naši vedoucí
s mladými hasiči. Začátkem roku totiţ byli zvoleni noví vedoucí mládeţe, kterými jsou
Lukáš Gaj, Tereza Čecháčková a Lukáš Grabovský. Vedoucím dále asistují členové
výboru: pan Pavel Kamrad, pan Milan Václavík a další. Tito noví vedoucí připravují pro
naše nejmenší mnoho akcí a mají jiţ plány na celý rok. Také jiţ uskutečnili nábor nových
členů mezi ţáky naší Základní školy v Hati, který měl velký úspěch. Pro ty, kteří se
náboru nezúčastnili a měli by zájem se k nám připojit, tak se mohou přijít podívat na
hasičské cvičení, tréninky mladých hasičů. Tréninky se konají pravidelně a to kaţdé úterý
v prostorách, či areálu hasičské zbrojnice od 16:00 hod. Zájemci, kteří by k nám přišli, se
naučí spoustu nového, zacvičí si s hasičským náčiním, zasoutěţí si a hlavně se dobře
pobaví. Nemusíte mít strach a bát se! U nás je skvělá zábava a pohoda.
Hasiči si i letos pro vás připravili spoustu akcí. Ty nejdůleţitější uvádíme níţe.

Přehled sportovních akcí:
07. 05.
jarní kolo hry PLAMEN v Hati (13.a14. okrsek)
(proběhne na hřišti za točnou autobusu na „dolní“ Hati u restaurace
Sv. Mikuláš)
11. 06.
ţelezný hasič „TFA Hať“ (sportovní areál Základní a Mateřské školy)
25. 06.
mezinárodní soutěţ „O putovní pohár starosty obce Hati“
(areál hasičské zbrojnice)
27. 08
soutěţ v poţárním útoku (areál hasičské zbrojnice)
Přehled kulturních akcí:
21. 5.
Májový ples lásky v kulturním domě
30. - 31. 7. 110. výročí zaloţení Sboru dobrovolných hasičů v Hati
Letos poprvé pořádáme v naší obci májový ples lásky. Ten se uskuteční 21. 5. Od
20:00 hod v sále kulturního domu v Hati. Předprodej vstupenek bude od 20. 4. u paní J.
Langové. Vstupné 100 Kč. Celým večerem Vás bude provádět výborná skupina „Duo
Mistrál“. Více informací naleznete na našich hasičských stránkách, nebo na plakátech,
které budou vyvěšeny.
Další významnou událostí v našem hasičském ţivotě jsou oslavy 110. výročí zaloţení
sboru dobrovolných hasičů v Hati. Oslavy budou probíhat celý víkend 30. aţ 31. 7. a
v rámci nich k nám přijedou také zástupci a přátelé z našich spřátelených dobrovolných
sborů z Quellendorfu (Německo) a z Krzyzanowic (Polsko).
Na závěr tohoto příspěvku, bychom rádi ještě zmínili něco málo z činnosti zásahové
jednotky. V uplynulých měsících naštěstí nemuseli hasiči zasahovat u ţádné mimořádné
události a tak se mohli věnovat činnostem příjemnějším. Mezi ně patří hlavně vzdělávání,
výcvik a fyzická příprava. V rámci školení absolvovali několika hodinové školení první
pomoci pod dohledem zkušeného zdravotníka a profesionálního záchranáře z centrální
hasičské stanice v Ostravě Zábřehu Martina Türkeho, dále absolvovali opakovací školení
pilařů v Opavě a několik pravidelných školení, která byla zaměřena hlavně na praktickou
část. Začátkem měsíce dubna pak proběhlo prověřovací cvičení, o kterém členové
jednotky dopředu nevěděli. Účelem tohoto cvičení bylo prověření akceschopnosti
jednotky, prověření dojezdového času jednotky z místa své dislokace. Také byly
ověřovány taktické postupy při zásahu typu poţár – lesní polní porost a byly zkoušeny i
různé moţnosti vyuţití jiných zdrojů vody (potok Bečva, dálková doprava vody, vyuţití
místní hydrantové sítě). Cvičení proběhlo na ulici Na Chromině a z pohledu hodnotících
osob hasiči toto cvičení zvládli bravurně a bez problémů.
Více informací k zásahové jednotce, ale také ke sboru dobrovolných hasičů v naší
obci můţete nalézt na našich stránkách.

http://hasici-hat.unas.cz

Ing. Zdeněk Janoš

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Marta Mauerová

91 let

Valter Cigán

90 let

Hedvika Dragounová

89 let

Jan Kempný

89 let

Helena Palenčárová

86 let

Gertruda Adamcová

85 let

Anna Kuchařová

83 let

Marta Olecká

83 let

Edita Gencová

81 let

Vladislav Lichorobiec

80 let

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

