VYBRÁNO

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

-

-

-

-

-

Otázkou financování stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ a postupem prací
na uvedené stavbě
Postupem prací na stavbě „TKR – Hať“ včetně návrhu na variantní řešení umístění
domovní rozvodnice a kontroly průchodnosti chrániček HDPE v úseku od rozvodní
skříně k domovní rozvodnici
Žádostí majitelky pozemku p.č. 537 k.ú. Šilheřovice o vyjádření obce k možnosti
napojení uvedeného pozemku na inženýrské sítě vedené na katastru obce Hať
Nabídkou společnosti eCentre a.s. se sídlem v Ostravě na provedení elektronické
aukce na dodavatele elektrické energie a plynu pro domácnosti a živnostníky
Návrhem Dodatku č.3 ke Smlouvě o dílo uzavřené se společností VOKD a.s.
Ostrava na realizaci stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“, který řeší práce
specifikované ve Změnovém listě č.1pro uvedenou stavbu
Návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky p.č. 2770/69, 2770/7
k.ú. Hať zatížené vedením plynové přípojky k novostavbě rodinného domu
Návrhem na prohlášení varhan v chrámu sv. Matouše v Hati památkou místního
významu
Návrhem na uzavření smlouvy o právu provést stavbu přípojek vodovodu, plynu a
nízkého napětí pro novostavbu rodinného domu na pozemku ve vlastnictví obce
p.č.l 2795/1 k.ú. Hať
Dopisem společnosti Teléfonika Czech rep. a.s. o zrušení telefonního automatu
umístěného v lokalitě Lipová 561, Hať (před nákupním střediskem Tempo horní
Hať)
Žádostí klubu Stonožka se sídlem v Ostravě - Hrabůvce o finanční příspěvek na
dostavbu rehabilitačního centra
Otázkou registrace internetových domén s názvem „obechat“
Návrhy na vyřazení z evidence majetku obce z inventárních okruhů:
a) Vodojem a technický dvůr – 3 položky, v pořizovací hodnotě 3169,-Kč
b) Obecní úřad – 13 položek, v pořizovací hodnotě 75592,-Kč
Výroční zprávou a.s. SOMA Markvartovice, kde je obec minoritním akcionářem
Požadavky dodavatele stavby „TKR Hať“ , spol. Sittel s.r.o., závod Ostrava, pro
zajištění dalšího postupu prací

BUDE VÁS ZAJÍMAT

1. květen - Svátek práce
Svátek práce nebo 1. máj je mezinárodní dělnický svátek, který se od roku 1890
slaví 1. května. Svátek zavedla v roce 1889 II. internacionála na paměť vypuknutí
stávky amerických dělníků v Chicagu dne 1. května 1886. Vznikl z přirozené potřeby
nové společenské skupiny, dělnictva, vyjádřit své požadavky, komunikovat a
organizovat se za účelem naplnění svých požadavků. Velkou roli sehrál požadavek na
zkrácení pracovní doby, na možnost legitimního sdružování a získání vlastních
politických zástupců do tehdejších zastupitelských sborů.
Úplný začátek by se dal hledat v Austrálii, kde se už v 50. letech 19. století snažily
určité skupiny dělníků dosáhnout zkrácení pracovní doby na osm hodin. Hlavní impuls
ale vzešel ze Spojených států, kde dne 1. května 1886 proběhla pod vedením odborů a
anarchistů celodenní stávka vyhlášená anarchistickým deníkem The Alarm, usilující o
osmihodinovou pracovní dobu bez ztráty peněz. Celkově stávkovalo asi 300 000
dělníků. Docházelo ke střetům demonstrantů s pořádkovými silami, o život tehdy přišlo
několik stávkujících v důsledku policejní palby. V důsledku tohoto násilí byl na den
3.května svolán na Haymarket Square v Chicagu dělnický tábor. 4. května však tento v
podstatě mírumilovný tábor ukončil výbuch bomby, několik demonstrantů zemřelo.
Socialističtí předáci, kteří tábor svolali, byli zatčeni, uvězněni a čtyři z nich nakonec
popraveni. Mimo jiné také na jejich památku se slaví tento svátek. První celostátně
slavený Svátek práce (v USA) připadl na den 1. května 1888, kdy po celý den probíhaly
stávky a demonstrace na památku dva roky starých událostí. V roce 1890přijala II.
internacionála na návrh francouzských socialistů 1. květen (nebo též 1. máj) jako Svátek
práce. Postupně se k oslavě tohoto svátku přidávaly další politické proudy. V USA a
Kanadě se dnes Svátek práce, Labour Day, slaví vždy první pondělí v září.
V českých zemích má 1.máj svou tradici od roku 1890, kdy se poprvé slavil na
Střeleckém ostrově v Praze a od té doby se v průběhu své existence výrazně
proměňoval. Prvotní snaha dělnické třídy upozornit na svoje problémy se
transformovala v reprezentaci dělnictva, ale i samotné práce jako výsostné hodnoty.
Tehdy v prvním roce 1890 panovaly na straně státních orgánů, policie a četnictva,
určité obavy z průběhu a tak proběhly velké bezpečnostní přípravy, obyčejní lidé se
rovněž obávali 1. května vyjít ven, ale ukázalo se, že kromě průvodů a odpoledních
veselic nebyl ze strany dělnictva zájem k nějakému konfliktu. Takto Svátek práce
probíhal v Praze a v mnoha jiných městech, ale třeba v Ostravě byl průběh oslav

mnohem komplikovanější. Dělníci to zde chtěli oslavit tím, že si nechají sloužit mši. Šli
za farářem a dali mu osmdesát zlatých. Farář peníze přijal, ale zároveň to hned oznámil
úřadům. Člověk, který všechno organizoval, byl propuštěn z práce, následovala stávka,
do které se zapojilo asi 70.000 lidí a která trvala celý týden. Došlo při ní k velkým
nepokojům a demonstracím, kdy bylo několik lidí dokonce zabito.
V období prvorepublikových Prvních májů pak proběhl důležitý posun od snahy
vyjádřit odpor proti režimu k demonstraci, reprezentaci dělnictva jakožto síly, s kterou
je třeba počítat, změnit pohled na práci. Například T. G. Masaryk hovořil o tom, že
fyzická, dělnická práce je něco, co vytváří hodnoty a velmi pozitivně dotváří obraz
společnosti. Svátky práce v roce 1918 a 1919 pak byly chápány vyloženě jako
celonárodní. První máje za první republiky proto kromě sociálních demokratů a
komunistů slavili i národní socialisté, dělníci Baťova Zlína, extremisté a další skupiny.
A První máj se stal státním svátkem už v roce 1919.
I během druhé světové války se u nás První máj slavil, ale nikoliv masovými
průvody.
Výrazný obrat ve způsobu oslav pak přinesl vítězný únor 1948. Podle sovětského
vzoru se oslavy práce změnily v hold komunismu a často nemilovaným vůdcům na
tribunách. V socialistických zemích se tak stal tento svátek jedním z nejdůležitějších.
Organizovaly se masové prvomájové průvody, které procházely městy a před tribunami
s místními představiteli moci. Účast na oslavách prvního máje byla obvykle nepsaně
povinná a nadřízení a učitelé měli nařízeno kontrolovat účast svých podřízených a žáků.
V průvodu byly zastoupeny podniky, školy i různé zájmové organizace. Kromě pěších
projížděly v průvodu i alegorické vozy. Neodmyslitelnou součástí byly i nejrůznější
transparenty, mávátka a kytice šeříkových květů. Svátek práce, neboli 1. máj, tak má
mnoho z nás spojen se socialistickou propagandou bývalého režimu. V porevolučních
dobách, tj. po roku 1989, se oslavy prvního máje hromadně již nekonají.
Dnešní podoba tohoto svátku je opět vícevýznamová, jako byla za první republiky.
Pro určitou část naší společnosti je sice Svátek práce jen den volna, ale pro jiné části
společnosti si zachoval silnou společenskou rezonanci, politické strany či sdružení jej
využívají často ke svému zviditelnění, např. v Praze se schází na tradičním místě
Letenské pláni, kde se scházeli komunisté, členové a příznivci Konfederace politických
vězňů a připomínají si, čím komunisté společnosti a lidem ublížili. První máj tak vlastně
znovu získal svou tvář.
pk

Druhá zlínská výzva
Dne 10. dubna 2013 se obec Hať zapojila do veřejné aktivity za záchranu
evropských prostředků nového rozpočtového období 2014-2020 pro naše obce a
města.

Tento den byly na vjezdu do obce vyvěšeny cedule na značce obce s nápisem:
MÁME NÁROK NA EVROPSKÉ PENÍZE. Výzva na cedulích je prostá. Říká, že i
občané naší obce mají nárok na evropské peníze. Přeškrtnuté „hrábě“ vyjadřují
symbol nesouhlasu s tím, aby ministerstva „hrabala“ evropské prostředky pod
sebe a rozdělovala je podivným systémem, který vyvolává a ještě vyvolá významné
negativní dopady do veřejných rozpočtů samospráv. Samosprávy obcí a měst
mohou vyjít z nového systému výrazně znevýhodněny oproti dávaným slibům
zlepšení současné situace. Přitom je nepochybné, že obce a města umí s těmito
prostředky hospodařit v drtivé většině efektivně, hospodárně a šetrněji než
ústřední státní správa.
Druhá zlínská výzva zaregistrovala zájem sdělovacích prostředků, které
hodlají o této aktivitě informovat širokou veřejnost. A to je rovněž jeden z cílů této
aktivity, tj. sdělení občanům, že jejích oprávněné zájmy jsou skutečně ohroženy a
že se takovému ohrožení snaží Druhá zlínská výzva čelit.
pk

Zahrádkáři, neváhejte!
Na příchod jara se majitelé zahrádek obvykle těší – tráva se začne zelenat, ze
země vykouknou první jarní kytičky a protáhnout si při jarní údržbě zahrady tělo
ztuhlé zimním lenošením bývá také příjemné. Jak si však údržbu zahrádky
zjednodušit, aby nám zakrátko starost o ni nepřerostla přes hlavu? S tím mohou
pomoci dvě služby, které občanům i firmám v regionu své působnosti nabízí OZO
Ostrava – svoz zeleně a prodej kompostu.
Služba svozu zeleně je určena zvláště majitelům zahrad, kteří chtějí mít krásně
udržovaný trávník. Pravidelné sečení trávy jim přináší takřka nerudovskou otázku: Kam
s ní? Mnozí dají přednost pohodlí, sdílejí názor, že kompostér někde v rohu zahrady by

trochu kazil estetický dojem. Také odvážet po každém sekání trávu do sběrného dvora
může působit starosti.
Právě těm, kdo dávají přednost pohodlí, OZO Ostrava už třetí sezónu poskytuje
placenou službu, která spočívá v přistavení speciálních hnědých popelnic na zeleň a
v pravidelném čtrnáctidenním vývozu jejich obsahu. Popelnice na zeleň mají
perforované stěny a dvojité dno, aby se k uloženému rostlinnému odpadu dostal vzduch
a obsah popelnic nezahníval. Jsou nabízeny ve dvou objemech – 120 a 240 litrů.
Objednatel služby do nich kromě posekané trávy může odkládat i další biologicky
rozložitelné odpady, které vyprodukovala zahrada: nať ze zeleniny, spadané ovoce a na
podzim shrabané listí. Co však do hnědé popelnice nepatří, jsou zbytky „z talíře“, tedy
tepelně upravené potraviny obsahující tuky. Ty by totiž znemožnily další zpracování a
využití svezeného zeleného odpadu.
OZO Ostrava sváží zeleň do své kompostárny, kde z ní vyrábí nové produkty:
kompost a zeminový substrát. A právě možnost zakoupení těchto výrobků je druhou
z nabízených služeb. Kompost poslouží zejména těm, kteří potřebují půdu na zahrádce
obohatit o potřebné živiny, hotový zeminový substrát při vyrovnávání terénu, případně
zakládání nové užitkové či okrasné zahrady. Oba výrobky jsou připraveny k prodeji
přímo v kompostárně OZO v Ostravě-Hrušově a jejich cena je nesrovnatelně nižší než
cena pytlovaných substrátů z hobbymarketů. V menším množství je oba výrobky možno
zakoupit i ve vybraných sběrných dvorech. A kdo si nemůže pro výrobek přijet sám,
tomu OZO nabízí přepravu na místo určení.
Neváhejte, zahrádka má přece přinášet svému majiteli radost a relaxaci!
Mgr. Vladimíra Karasová,tisková mluvčí OZO Ostrava s.r.o.

Kolektivní systém ELEKTROWIN se představuje
Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 stanovuje výrobcům elektrických a
elektronických zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování a
recyklaci vyřazených elektrozařízení.
Proto výrobci velkých a malých domácích spotřebičů založili 25. května 2005
ELEKTROWIN a. s., jako provozovatele kolektivního systému, jehož prostřednictvím
se rozhodli plnit své zákonné povinnosti.
O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fungovat systém zpětného odběru
vysloužilých spotřebičů z domácností, do konce roku 2012, Češi odevzdali
prostřednictvím kolektivního systému ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 000 tun
vysloužilců.
Jen počet lednic překročil v loňském roce hranici dvou milionů. Hmotnost
chladniček má nejvýznamnější podíl na celkovém množství elektroodpadu.
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběrné sítě vybudované
ELEKTROWINem k recyklaci přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chladicích
zařízení z toho bylo 14 250 tun, ostatních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun,
zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo
varné konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středočeském kraji, bylo jich 3 197 tun.
Nejméně - 721 tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala svou činnost, přitom třídily
domácnosti pouze 1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. Ve třetím roce činnosti
kolektivních systémů již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvatele a v současné době
přesáhlo množství zpětně odebraných elektrozařízení na jednoho obyvatele hranici 5 kg.
Díky tomu Česká republika splnila již v roce 2008, jako jediná z nově přistoupivších
zemí, požadavek Evropské unie. O takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo
Polsko nechat jen zdát.
Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, odděleného sběru, zpracování a
recyklace vyřazených elektrozařízení ovšem nejsou jen zásluhou vybudované sítě
sběrných míst, mobilního svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. Stejně
důležité je neustále zlepšovat informovanost veřejnosti o fungování tohoto systému, o
tom, kam je možné vysloužilý spotřebič odevzdat, za jakých podmínek nebo to, co se
z takto vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zároveň svědčí o vašem kladném
vztahu k ochraně životního prostředí. Máte-li zájem o bližší informace kdykoli je
najdete na internetových stránkách www.elektrowin.cz.

INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hlučínsko: Ocenění učitelů
2. Hať: Hudební odpoledne pro seniory
3. Hať: Vítání občánků
4. Služovice: Sněm starostů obcí a měst Hlučínska
5. Hlučínsko: Otevření turistické sezóny
6. Bolatice: Vítání jara
7. Hlučín: Veřejné fórum
8. Hlučín: koncert Základní umělecké školy
9. Kravaře: Vernisáž výstavy polských umělkyň
■ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že proběhne očkování psů proti
vzteklině v sobotu 11.5.2013
v době od 12 30 – 1315 – u obecního úřadu
v době od 1320 – 1345 - na parkovišti pod kostelem
Psi musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé osoby.
Cena očkování je 100,-Kč
■ Senioři komunikují 2013
Obec Hať, stejně jako loni, podala přihlášku k zapojení se do VII.ročníku projektu
Senioři komunikují 2013 pořádaném Nadačním fondem Václava a Livie Klausových.
V tomto bezplatném týdenním kurzu se senioři seznamují s prací na počítači,
s internetem, mailovou poštou, apod. Loni se tohoto kurzu v naší obci zúčastnilo 12
občanů, což je maximální počet účastníků kurzu. Pro úspěch tohoto kurzu obec podala
přihlášku znovu, bohužel v letošním ročníku nebyla naše obec nadačním fondem pro
realizaci kurzu vybrána. Věříme, že v dalších ročnících se do výběru organizátorů
dostane opět i naše obec.
■ 5. setkání představitelů obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské a
zemědělské veřejnosti z regionu Hlučínska
Sdružení obcí Hlučínska (dále jen SOH) sdružující 31 obcí a měst regionu Hlučínska
s cca 75 000 obyvateli připravuje ve spolupráci s MAS Hlučínsko na úterý 14. května

2013 od 16,30 hod. v Obecním domě v Bohuslavicích již 5. setkání představitelů
obcí a měst Hlučínska se zástupci podnikatelské a zemědělské veřejnosti z regionu
Hlučínska. Z každého předchozího setkání vyšly určité návrhy a podněty, které
napomáhají zlepšování vzájemné komunikace i spolupráce s podnikateli a zemědělci.
Podrobnější informace z jednotlivých setkání naleznete na webových stránkách SOH
www.hlucinsko.eu v sekci Spolupráce s podnikateli. Naším zájmem je více prohloubit
vzájemnou spolupráci a důvěru s podnikatelskou veřejností a na letošním setkání se
chceme věnovat mj. těmto tématům: spolupráce v rámci rozvoje služeb, podpora
cestovního ruchu, podpora kulturního a sportovního života v obcích a městech,
úprava a údržba krajiny, polní cesty, atd. Budeme velice rádi, pokud opět přijmete
pozváni na toto setkání, kterého se zúčastní zástupci Místní akční skupiny Hlučínska
popř. jiných organizací, které si vyžádáte. V případě, že se rozhodnete zúčastnit
společného setkání, prosíme, potvrďte svou účast u svých starostů či starostek
nejpozději v termínu do 3. 5. 2013.
■ Na

Hlučínsku proběhne rozsáhlý výzkum o proměnách způsobu života
Vážení občané regionu Hlučínska,
jsme výzkumný tým sociologů, který se zajímá o život obyvatel Hlučínska. Dovolte,
abychom Vám oznámili, že náš tým v letošním roce získal grant od Grantové agentury
České republiky na tříletý výzkum s názvem Proměny způsobu života a modernizační
procesy na Hlučínsku. K tomuto úspěchu přispěli i ti z Vás, kteří s jednou členkou
našeho týmu spolupracovali jako respondenti na přípravě projektové žádosti pro
Grantovou agenturu. Děkujeme.
Náš výzkumný projekt předpokládá, že v regionu v rámci tří let proběhnout dva
výzkumy založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden výzkum založený na
dotazníkové technice. V letošním roce (od května) bude probíhat výzkum pomocí
rozhovorů s občany. Budeme hledat zástupce tří generací: první generace jsou lidé
narození těsně před začátkem 2. světové války, v jejím průběhu nebo těsně po jejím
skončení; druhá generace jsou lidé narození v 50. a 60. letech, třetí generace jsou lidé
narození v 80. a 90. letech. V roce 2014 se uskuteční dotazníkový výzkum na
reprezentativním souboru hlučínské populace. V první polovině roku 2015 se uskuteční
druhý výzkum založený na přímých rozhovorech se zástupci tří generací respondentů.
Většinu z toho, co se můžeme o Hlučínsku dozvědět my, víte jenom Vy. Vaše
pomoc je pro nás naprosto nezbytná. V současné přípravné fázi výzkumu
shromažďujeme všechny možné informace týkající se historie regionu, kulturního i
pracovního života v regionu apod. Navazujeme spolupráci se zástupci jednotlivých obcí
a různých sdružení na Hlučínsku. Hledáme kontakty na případné respondenty apod.
Pokud byste chtěli přispět radou nebo informací, velice to uvítáme. Můžete zavolat
člence týmu Heleně Kubátové na číslo 730 574 793, nebo jí napsat email

helena.kubatova@upol.cz, případně dopis na adresu Katedra sociologie, andragogiky a
kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, tř. Svobody 26, 779 00
Olomouc.
Na základě výsledků našeho výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho
jedna anglicky) a několik odborných studií v časopisech. O svých výsledcích budeme
informovat odbornou veřejnost na našich i zahraničních vědeckých konferencích.
První schůzka členů výzkumného týmu a občanů z regionu Hlučínska se
uskuteční ve čtvrtek 9. května 2013 v 19.00 hod. v sále Kulturního domu
v Bolaticích.
Věříme, že naše výsledky přispějí k popularizaci Hlučínska a že budou přínosné
nejen pro občany Hlučínska, ale i pro celou Českou republiku.
Na spolupráci s Vámi se těší výzkumný tým z olomoucké univerzity Palackého a
z pražské Vysoké školy finanční a správní:
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. helena.kubatova@upol.cz
prof. Ing. František Zich, DrSc. fzich@volny.cz
Mgr. Petra Anýžová petra.anyzova@gmail.com
PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com
PhDr. Ondřej Roubal, Ph.D. oroubal@centrum.cz
Mgr. František Znebejánek, Ph.D. frantisek.znebejanek@upol.cz
Práci našeho týmu podporují např.:
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska
Ing. Andreas Hahn, starosta města Kravaře a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
Pavel Kotlář, starosta obce Hať a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., předseda Společnosti přátel Muzea Hlučínska a ředitel
Kulturního domu Dolní Benešov
Mgr. Metoděj Chrástecký, jednatel Společnosti přátel Muzea Hlučínska a ředitel Muzea
Hlučínska
Ing. Jana Musialová, členka výboru Společnosti přátel Muzea Hlučínska
Ing. Kurt Kocián, starosta obce Bohuslavice
Ing. Pavol Kubuš, starosta města Hlučín
Anna Malchárková, spisovatelka

BLAHOPŘÁNÍ
Ve dnech 6. - 7.dubna 2013 se hlučínský klub taekwondistů Il Dong zúčastnil
evropského poháru v taekwondo Czech Open 2013. Jedná se o největší soutěž v České
republice a letošního ročníku se zúčastnilo 13 států se 285 závodníky.

Občané naší obce, Jan a Milan Fryštačtí, se tohoto poháru účastnili a opět
úspěšně. Jan Fryštacký v juniorech vyhrál stříbrnou medaili ve speciálních technikách
TKI, kde zdolal ve výskoku a následném rozražení chodidlem výšku 2.5 m a ve
sportovním boji Matsogi také bodoval a získal stříbrnou medaili.
Milan Fryštacký získal v Tulech – sestavy - bronzovou medaili a ve sportovním
boji Matsogi taktéž bronzovou medaili, kdy porazil o rok staršího reprezentanta Skotska
s I danem.
Celkově byl hlučínský klub velmi úspěšný. Čtyři závodnici získali 6 medailí.
Úspěšným sportovcům gratulujeme!!

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola a mateřská škola Hať
opět bude sbírat starý papír před pavilonem
školní jídelny
a to v úterý 14.5. 2013 od 11,30 - 17,30 hod
a ve středu 15.5.2013 od 7,00 do 11,30 hodin.

Výročí školy
V letošním školním roce je už to 45 let, co byla otevřena nová budova základní
školy a proto zveme všechny bývalé, současné i budoucí žáky, jejich rodiče, prarodiče,
bývalé zaměstnance a všechny příznivce školy v Hati na oslavy, které proběhnou v
pátek 14.června 2013.
V době od 11 do 17 hodin Vás zveme do školy na Den otevřených dveří, kde si
můžete zavzpomínat, prohlédnout učebny, pomůcky jak moderní, tak ty retro a taky se
něco naučit nebo si vyzkoušet. Můžete se rovněž občerstvit v bufetu a setkat se s
bývalými učiteli, které jsme na tento den pozvali a velmi se na ně těšíme. Od 17 hodin
bude společné posezení všech zaměstnanců, kteří kdy na nové budově pracovali a
pozvaných hostů. Přijďte slavit s námi!
Mgr. Rita Sobková

POZVÁNKA

FARNOST

Ministrantský florbalový tým v sezóně 2012 / 2013
Naši ministranti se jako každý rok účastní 1. Ministrantské florbalové ligy. Letos se
hraje již 7. sezóna a celkem ligu hrálo 11 týmů. Nováčkem letošní sezóny jsou
ministranti z Ludgeřovic.
Po dobrém vstupu do sezóny, kdy jsme získali v prvních čtyřech utkáních 9 bodů
z 12-ti, se od nás trošku odvrátilo sportovní štěstíčko. V zápasech jsme měli sice více ze
hry a více gólových příležitostí, ale bohužel se nám nedařilo dát gól. Po podzimní části
jsme se i přesto umístili na velice dobrém 3. místě.
Začátek jarní části se pro nás nevyvíjela zrovna nejlépe. Nadále jsme měli problém
se zakončením a ve většině utkání jsme z mnoha šancí dali jen necelou polovinu. To
v některých utkáních na výhru bohužel nestačilo. V trénincích jsme proto svou
pozornost věnovali především kombinaci a neustálému pilování střelby z různých pozic.
Po nasbírání dostatečného počtu bodů, které nám dávalo jistotu účasti v play-off,
jsme se v posledních dvou zápasech zaměřili na sehranost jednotlivých útoků.
V konečném zúčtování po základní části nám patří 4. místo.
Nyní se připravujeme na vrchol celé sezóny 2012/2013, čímž je play-off. Hrát se
bude v tělocvičně ZŠ Šilheřovice v sobotu 4. 5. 2013. Začátek je v 8 hodin ráno a po
odehrání skupinové fáze, se v odpoledních hodinách rozběhne boj o nového mistra 1.
Ministrantské florbalové ligy.
Tímto vás chci pozvat k účasti na play-off. Svou přítomností přispějete k dobré
atmosféře, ale hlavně podpoříte náš tým, který se bude ještě více snažit předvádět co
nejlepší výkony.
Za ministrantský florbalový tým Vojta Paskuda

Elektronické aukce na dodávky zemního plynu a
elektrické energie
Společnost eCentre se sídlem v Ostravě, Nemocniční 987/12, nás oslovila s nabídkou
uspořádat pro občany naší obce elektronickou aukci na dodávky zemního plynu a
elektrické energie.
Naše obec se již dvakrát takovéto akce zúčastnila a to v rámci Sdružení obcí
Hlučínska. Pokaždé se nám podařilo tímto způsobem dosáhnout úspor v řádu několika
procent.

Protože vnímáme, že tímto způsobem lze dosáhnout snížení nákladů na energie i
v domácnostech, rozhodli jsme se v radě obce tuto iniciativu podpořit. Záleží na každém
z Vás, zda se rozhodnete využít této nabídky. Máme však možnost připojit se k
domácnostem z Krnova, Prahy 6, Nového Jičína, Otrokovic, Fulneku a dalších měst a
obcí a prostřednictvím elektronické aukce vybrat nejlevnějšího dodavatele těchto
služeb.
Čím více lidí se do projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží. Např. domácnosti
v Říčanech u Prahy dosáhli tímto způsobem snížení cen za elektrickou energii o 16,5 %
a zemního plynu o 29,9 %.
Pro domácnosti je tato služba zcela zdarma. Pořadatelské firmě neplatí za
zprostředkování e-aukce nic ani obec. Tuto odměnu hradí vítězný dodavatel.
Jak na to, chcete-li se do e-Aukce zapojit ?
- podepíšete smlouvu s pořadatelskou firmou , která je bezúplatná a definuje práva
a povinnosti smluvních stran
přinesete kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem (včetně všech dodatků
a obchodních podmínek) a kopii ročního vyúčtování spotřeby elektrické energie či
zemního plynu.
Veškeré dotazy zodpoví občanům zástupce společnosti eCENTRE, který bude
zajišťovat sběr podkladů, a to na kontaktním místě na Obecním úřadě v Hati od 16.5. do
20.6.2013 každý čtvrtek od 14 do 17 hodin .
Bližší informace najdete na stránkách obce www.obechat.cz , www.ecentre.cz
případně kontaktujte:
Ing. Martin Valušek, kontaktní osoba eCENTRE
office@vhconsulting.cz
Tel: +420 737 241 141
Za Obec Hať, Pavel Kotlář, starosta

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Marta Mauerová

93 let

Hedvika Dragounová

91 let

Helena Palenčárová

88 let

Gertruda Adamcová

87 let

Anna Kuchařová

85 let

Marta Olecká

85 let

Edita Gencová

83 let

Vladislav Lichorobiec

82 let

Jiří Plaček

81 let

Hubert Florián

81 let

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

