VYBRÁNO

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě uzavřené s Římskokatolickou farností Hať na
bezúplatné využívání pozemků par.č. 3, 4/1 a 4/2 , vše k.ú. Hať, za účelem
provozování veřejného pohřebiště a jeho údržby
- Plněním Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit za období 20122013 a jeho novým návrhem na období 2014-2017 pro Sdružení obcí mikroregionu
Hlučínsko, jehož je obec Hať členem
- Návrhem společnosti ATLAS Consulting s.r.o., se sídlem v Ostravě, na poskytnutí
licence k využívání programového vybavení právního informačního systému
CODEXIS
- Návrhem na úpravu cenových výměrů pro rok 2014 týkajících se pronájmu
nebytových prostot v objektech hasičské zbrojnice, kulturního domu a ostatních
obecních budovách, stanovení ceny vodného, ceny za svoz a likvidaci odpadu a ceny
za pronájem tenisového kurtu
- Návrhem na vyřazení majetku evidovaného na okruhu knihovny, pět položek
v celkové hodnotě 50457,- Kč
- Technicko-organizačním zabezpečením Obecního plesu a XVI.bálu Hlučínska
- Návrhem na úpravu Jednacího řádu rady obce a komisí zřízených radou obce
- Situací na úseku odpadového hospodářství, zejména otázkou třídění odpadu a
pronájmu nádob na tříděný odpad
- Situací na úseku čištění odpadních vod, zkušebním provozem ČOV a odstraňováním
vad a nedodělků na stavbě oddílné kanalizace
- Požadavkem dopravce na další úhradu ztrát v roce 2014 na autobusové lince č.290
zajišťující dopravní obslužnost obce
- Cenovou nabídkou společnosti Ostravské stavby a.s. na drcení betonových dílců,
panelů a asfaltu na skládce obce
- Návrhem na úpravu Zásad o poskytování cestovních náhrad zaměstnancům obce a
členům ZO
- Zprávou o vyhodnocení Obecního plesu
- Otázkou využití dotačního titulu vypsaného z rozpočtu MSK na zabezpečení péče o
válečné hroby a pomníky
- Návrhem na zveřejnění záměru obce prodloužit obecní komunikaci pozemek p.č.
2811/1, k.ú. Hať, na bývalé zemědělské středisko dolní Hať
- Návrhem rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2014
- Předloženým návrhem na posouzení Manipulačního řádu pro Vodní nádrž Hať
- Otázkou pronájmu malometrážních bytů v bytovém domě č.p. 14, U Střediska 6
- Návrhem na ukončení pronájmu nebytových prostor v domě Lipová č.52 a to dohodou
- Zabezpečením pohotovostní služby pro případné odstraňování poruch na provozu
ČOV a kanalizace

Návrhem nové nájemní smlouvy na pronájem tenisového kurtu na rok 2014
Přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby „Cyklostezka Hať – Krzyzanowice“
Členstvím obce v MAS (místní akční skupina) Hlučínsko
Cenovou nabídkou na pokácení vzrostlého stromu
Problematikou zatoulaných a volně pobíhajících psů, včetně návrhu na zvážení využití
možnosti čipování psů
- Přípravou návrhu rozpočtu obce na rok 2014 včetně návrhu na realizaci investičních
akcí v roce 2014
-

BUDE VÁS ZAJÍMAT

VÝZVA
občanům – tlaková kanalizace
Vážení občané, dovolte mi, abych Vás opětovně vyzval, všechny Ty, kteří ještě
nemáte provedený přívod el.energie pro napojení ovládací skříňky technologie čerpací
šachtice a následnou elektrorevizi, aby jste v možno co nejkratším termínu provedli
oba výše jmenované úkony s tím, že kopii elektrorevize odevzdejte na obecním úřadě.
Chtěl bych požádat všechny občany, kteří již mají zabudovanou technologii
v čerpací šachtici a napojenou ovládací skříň pro uvedenou technologii, abyste provedli
v jarních měsících přepojení Vaši splaškové kanalizace na nový systém tlakové
kanalizace. V případě, že se rozhodnete provést výše uvedené napojení Vaší gravitační
kanalizace na nový systém, informujte obecní úřad minimálně 1 den před požadovaným
spuštěním nového tlakového systému na tel.č.: 595020665 nebo 595020664.
Vážení spoluobčané, vzhledem k tomu, že na nový kanalizační řád tlakové
kanalizace je již napojeno cca 230 nemovitostí, provozovatel sítě, tj. Obec Hať, zavedla
od 1.3.2014 pohotovostní službu pro případ poruchy na kanalizačním řádu nebo
domovní čerpací šachtici. Doporučujeme občanům, aby prováděli pravidelnou kontrolu
činnosti ovládací automatiky zabudované v samostatné skříňce (rozvaděči). Bylo by
vhodné provést vizuální kontrolu denně. Před nahlášením poruchy lze provést vlastní
kroky k odstranění závady:
- zkontrolujte, zda je ve skříňce páčka hlavního vypínače nahoře, v poloze zapnuto a
totéž u proudové ochrany motoru
- zkontrolujte hladinu a záložní prostor pro provoz v čerpací šachtici (jímce).
Pokud i po tomto zákroku svítí červené kontrolky, tj. max.hladina v jímce nebo porucha
čerpadla, nahlaste poruchu telefonicky na číslo: 730 896 815 a to v pracovní dny od 7.00
do 20.00 hodin a v sobotu a neděli (svátky) od 9.00 do 20.00 hodin. . Poruchu je nutné
telefonicky specifikovat.
Závěrem pár pokynů, resp. doporučení, pro občany, kteří již takovou kanalizaci
užívají, ale i pro ty, kteří ji budou užívat následně:
1. Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně,
WC, koupelny a prádelny, apod.

2. Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody,
odvodnění ze dvorků, chodníků, teras, bazénů, apod.
3. Do kanalizace nepatří:
- štěrk, písek, apod.
- kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty, apod.
- tuky, olej, horký olej, apod.
- ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny, apod.
- textilie, silonové punčochy, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky,
vlhčené hygienické ubrousky, kosmetické a hygienické tampony, apod.
- tuby od zubní pasty, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty
- uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, apod.
4. Doporučujeme odběrateli provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména
stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) a to
podle míry znečištění
5. Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je
životu nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem)
6. Zabezpečit poklop čerpací šachty samořeznými šrouby tak, aby do ní nemohl
nikdo neoprávněně vniknout nebo spadnout. Zároveň zachovat snadný přístup do
čerpací šachty v případě poruchy.
Pokud bude závada na technologickém zařízení tlakové kanalizace zapříčiněna
nedodržením výše uvedených pokynů, nejedná se o záruční opravu, ale o opravu za
úhradu.
Werner Vyletělek, místostarosta obce

4. výzva pro Moravskoslezský kraj
(KOTLÍKOVÁ DOTACE)
Ministerstvo životního prostředí a Moravskoslezský kraj vyhlašují 4. výzvu k podávání
žádostí o poskytnutí podpory ze Společného programu na podporu výměny kotlů. V
Moravskoslezském kraji se jedná o již druhou vyhlášenou výzvu v rámci Programu.
Cílem Programu je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného
výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva.
Alokace na tuto výzvu je celkem 60 mil. Kč, 30 mil. Kč z rozpočtu
Moravskoslezského kraje a 30 mil. Kč z prostředků Státního fondu životního
prostředí České republiky.
Podpora se bude poskytovat na výměnu stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva
za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje v Moravskoslezském kraji.
Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové
účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

Novým podporovaným kotlem se rozumí:
kotel na tuhá paliva emisní třídy 3 ČSN EN 303-5 nebo vyšší s automatickým
dávkováním paliva, které neumožňuje bez úprav ruční přikládání a jeho výrobce
či prodejce tuto možnost nedeklaruje (propagační materiály, materiály, webové
stránky, prospekty atd.);
zplyňovací kotel emisní třídy 4 ČSN EN 303-5 nebo vyšší na tuhá paliva při
současné instalaci akumulační nádoby o celkovém objemu minimálně 55 l vodního
objemu na každý kW instalovaného výkonu;
atmosférický nebo kondenzační kotel na plynná paliva, požadavky na účinnost
kotle a emisní parametry jsou definovány „Metodickým pokynem MŽP odboru
ochrany ovzduší k definici nízkoemisního spalovacího zdroje" (viz www.mzp.cz,
Ochrana ovzduší - Legislativa a metodické pokyny - Metodické pokyny);
Podporovaný kotel musí být v době realizace akce uveden v průběžně aktualizovaném
Seznamu výrobků a technologií (SVT).
Oprávnění žadatelé mohou předkládat žádosti o podporu z Programu od 2. ledna 2014 až
do 30. června 2014 nebo do dne vyčerpání alokace.
Spolu s vyhlášením výzvy byl Program aktualizován vydáním příslušného Dodatku ke
Směrnici Ministerstva životního prostředí č. 6/2010, Přílohy XIII.
(Dovolujeme si Vás upozornit, že Seznam podporovaných kotlů je průběžně
aktualizován Státním fondem životního prostředí ČR. V případě dotazů se proto, prosím,
obraťte na e-mail: sod-svt@sfzp.cz, popř. tel.: 267 994 117)
Kontaktní osoby:
Moravskoslezský kraj
Ing. Jana Štěpánková tel. 595 622 480
e-mail: jana.stepankova@kr-moravskoslezsky.cz
Státní fond životního prostředí ČR
Mgr. Petra Danningerová tel.: 595 198 443
e-mail: petra.danningerova@sfzp.cz
Důvod a cíl programu
Cílem dotačního programu je snížení úrovně znečištění ovzduší v Moravskoslezském
kraji, kde je silné zatížení znečišťujícími látkami pocházejícími z průmyslu, dopravy a
malých spalovacích zdrojů v domácnostech.
Snížení znečištění ovzduší bude dosaženo náhradou stávajících ručně plněných kotlů
do tepelného výkonu 50 kW na tuhá paliva za nové nízkoemisní tepelné zdroje taktéž o
jmenovitém tepelném výkonu do 50 kW.
Domácí topeniště přispívají celou třetinou emisí ke znečištění ovzduší v kraji,
přestože uhlím zde topí 10,1 % domácností a dřevem 2,9 % domácností. Tuhými palivy
topí zhruba 63 tis. domácností. Dle emisních bilancí ČHMÚ bylo v roce 2010 z
domácností v Moravskoslezském kraji vypuštěno více než 1 tis. t tuhých znečišťujících

látek. Zavedením tohoto dotačního programu se předpokládá snížení vysoké zátěže
obyvatel zapříčiněné právě tuhými znečišťujícími látkami z lokálních topenišť.
V domácích kotlích na tuhá paliva lidé často spalují ekologicky nevhodná paliva,
příp. i odpady. Automatické podavače optimalizují množství a způsob využití paliva,
zejména z toho důvodu, že eliminují druh používaného paliva a díky samostatnému a
průběžnému zásobování vzniká i menší množství tuhých znečišťujících látek, neboť
většina těchto látek je generována právě při zahájení procesu spalování. Což zároveň
přispěje i k pohodlnější manipulaci při obsluze těchto tepelných zdrojů.
Přestože podle nejnovějšího průzkumu jsou ¾ domácností spokojeny s životem v
Moravskoslezském kraji, tak pouze necelá ¼ domácností v tomto kraji je spokojena s
kvalitou ovzduší v obci kde bydlí, dále vyplývá, že obyvatelé Moravskoslezského kraje
by byli ochotni investovat do výměny nového kotle v průměru 18 000Kč, přičemž časová
návratnost investice by dle nich měla být průměrně 4 roky.
Výměna starého ručně plněného kotle za nový účinný nízkoemisní tepelný zdroj
nejenom sníží ekologickou zátěž v jednotlivých obcích Moravskoslezského kraje, ale
také přinese jejich majitelům značnou úsporu peněz i času při manipulaci s těmito
zařízeními. Výše dotace činí v tomto roce max. 60 000Kč, dle typu kotle.

Likvidace odpadů v domácích topeništích
V posledních letech se mnoho domácností vrací k vytápění
bytů a domů tuhými palivy, tj. uhlím, příp. dřevem. Důvodem je
výrazný růst cen „čistších“ zdrojů tepla, tj. zemního plynu a
elektřiny.
V souvislosti s právě probíhající topnou sezonou tak často
můžeme v obci spatřit kouřící komíny. Mnoho lidí totiž
z ekonomických důvodů zaměnila vytápění plynem či elektřinou za nekvalitní a
ekologicky nevhodné uhlí či jiné palivo. Často se stává, že proto, aby ušetřili, tak spalují
vlastně cokoliv - cokoli co hoří. Takovýmto spalováním šetří náklady, ale nikoliv své
zdraví. Při vytápění tuhými palivy (zejména nekvalitním hnědým uhlím) a používáním
nekvalitních zastaralých kotlů se do ovzduší dostává řada látek, které jsou pro lidské
zdraví nebezpečné. Vytápění domácností produkuje stále více prašných částic,
polycyklických aromatických uhlovodíků, oxidů dusíku a oxidu siřičitého. Kromě těchto
látek může dojít i k produkci těžkých kovů (arsenu). Při nechvalně známém spalování
odpadů v domácích kamnech může dojít k produkci dalších dráždivých a nebezpečných
rakovinotvorných látek. Lidé, kteří spalují domovní odpad a nekvalitní palivo tak vlastně
úmyslně poškozují zdraví sobě i ostatním. Většina kouře a popílku totiž končí
v nejbližším okolí komínu.
Nespalujte doma:
♥ plasty, PVC, polystyren, PET lahve, izolační folie, mikrotenové sáčky – pálením
vzniká velké množství dioxionu, ftaláty a styren

♥ starý nábytek, natřená prkna, chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením se
vyprodukuje 50-500krát více dioxinů
♥ umělé textilie – hořením vzniká především čpavek, který již při nižších koncentracích
dráždí oči, sliznice, způsobuje bolesti hlavy a nevolnost, dále vzniká kyanovodík, který
rovněž i v malých koncentracích způsobuje škrábání v krku, zarudnutí spojivek, bolesti
hlavy a závratě
♥ zbytky jídla, tráva a listí – pálením takovéhoto organického odpadu vzniká zejména
oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky
♥ časopisy a celobarevné letáky – spalováním se do ovzduší uvolňují těžké kovy
z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu
♥ barvy, léky, baterie – tyto nebezpečné odpady se spálením nezničí, ale jedovaté
látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy
♥ pneumatiky – spalováním vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky a další
jedovaté látky
Zdravé životní prostředí – jak můžete pomoci i Vy?
♥ Třiďte domovní odpad – základem je vytřídění domovního odpadu již přímo u Vás
doma. Vytřídit je možné papír, sklo, plasty, kovy a textil. Pro sklo a plasty jsou na mnoha
místech naší obce přistaveny kontejnery. Vytříděné odpady je možné odevzdat ve
sběrných surovinách. Navíc 2x do roka místní základní škola pořádá sběr papíru.
Biologicky rozložitelný odpad a odpad ze zahrádek je možné kompostovat. Snížíte tak
množství odpadů a s ním spojené náklady za jeho likvidaci a navíc získáte živiny pro
půdu.
Na velkoobjemový a nebezpečný odpad zajišťuje obec rovněž 2x do roka přistavení
velkoobjemových kontejnerů.
♥ Používejte pouze schválené palivo – do svých kamen používejte pouze kvalitní uhlí a
pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo řádně vyschlé. Dřevo vyschne dostatečně přes 2
zimy. S vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Nespalujte chemicky
ošetřené ani průmyslové dřevo.
Záleží-li Vám na Vašem zdraví, zdraví Vašich dětí a zdravém životním prostředí
používejte k zajištění tepla ve Vašich domech pouze kvalitní a schválené palivo!
pk

Finanční odškodnění nově i pro svědky nehody
Nový občanský zákoník pro nás nachystal mnoho změn. Tentokrát se blíže podíváme
na novinku chystanou v oblasti náhrady škody pro svědky události.
Dosud platilo, že nárok na odškodnění mají pouze osoby se vztahem k oběti a navíc
se náhrada vyplácela jen do určité částky.
Nový občanský zákoník tyto skutečnosti ruší a od tohoto roku nově zavádí označení
sekundární oběť. Sekundární obětí je člověk, který při neštěstí utrpí psychickou újmu. Ta
se může projevit depresí, nervovým šokem, nespavostí nebo traumatem. Toto osobní
neštěstí z něj dělá nepřímou oběť nehody. A přitom nemusí mít příbuzenský nebo blízký

vztah s tím, koho havárie postihla. Psychický otřes lze utrpět například přítomností u něčí
smrti.
Toto osobní neštěstí bude samozřejmě muset být prokázáno. Bude se tak dít na
základě výpovědi poškozeného, posudky znalců a ošetřujících lékařů. Újma je záležitost
subjektivní, proto by měl mít možnost žádat o náhradu nemajetkové škody každý, kdo
pociťuje, že mu nehoda významně poznamenala psychiku, a narušila tak osobní život.
Výše náhrady psychické újmy bude posuzována individuálně, každý případ zvlášť.
Nebude se přihlížet k žádným tabulkám, nýbrž se bude dbát na zásadu spravedlnosti.
Pro český občanský zákoník se jedná o novinku, avšak tento princip sekundární oběti
již používají anglosaské země, Německo i Rakousko.

Atraktivní nabídky hypoték budou pokračovat i nadále
Zájemci o hypotéku budou mít i nadále možnost využít příznivých cen hypotečních
úvěrů. Úrokové sazby se pohybují lehce nad třemi procenty a existuje šance, že by mohly
ještě o něco poklesnout. Nízké úrokové sazby spolu s příznivými cenami bytů vyústily v
růst prodeje nemovitostí a vhodné podmínky pro hypotéku budou pokračovat i v
následujících měsících. Je možné, že úrokové sazby spadnou až na historicky nejnižší
úroveň, a to 2,95%, která byla dosažena v červnu loňského roku? Situaci na hypotečním
trhu a vývoj úrokových sazeb přiblíží následující článek.
Loňský rok zaznamenal hned několik prvenství, co se hypotečního trhu týče. Jak
bylo naznačeno v úvodu, v červnu byla nabízena historicky nejnižší úroveň úrokové
sazby. Druhý historický rekord nastal v objemu hypoték. V roce 2013 byly uzavřeny
hypoteční smlouvy za přibližně 155 miliard korun. Tato hodnota by v následujícím roce
podle expertních odhadů neměla být překonána. Očekává se totiž snížení objemu
refinancovaných hypoték.
Centrální banka drží úrokové sazby na minimu, aby podpořila ekonomiku.
Průměrná úroková sazba hypotečního úvěru se za prosinec pohybovala u nových smluv
na hodnotě 3,06%. Nový občanský zákoník znamenal mnoho změn i pro fungování bank.
Ty se proto koncem minulého roku soustředily především na potřebné úpravy materiálů a
metodik, a nevěnovaly tudíž přílišnou pozornost novým akcím.
Příznivá úroková sazba má za následek rostoucí počet prodaných bytů. Jejich
prodeje vzrostly v loňském roce o 10 % oproti roku 2012. A vzhledem k tomu, že
úrokové sazby by se nadále měly držet nízkých hodnot, předpokládá se pokračující růst
prodeje nemovitostí, i když jen mírný.
Úrokové sazby by podle odborníků mohly dokonce ještě o něco málo poklesnout.
Na trhu hypotečních úvěrů existuje mezi bankami konkurenční prostředí, které drží sazby
nízko. Do dalšího období jsou predikovány stabilní hodnoty úrokových sazeb, které
mohou poklesnout vlivem jednorázových propagačních akcí jednotlivých bank.
Klesá také průměrná výše hypotéky. Loni si lidé půjčovali v průměru 1,7 milionu
korun a využívali nejčastěji hypotéku s pětiletou fixací. Pokud také uvažujete nad úvěrem
na vlastní bydlení, jsou na to právě teď atraktivní podmínky. Sazby hypoték se drží na
velice příznivých úrovních. Kdy dojde k jejich růstu, bude záviset především na vývoji
ekonomiky v Evropě a na krocích centrálních bank
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Tříkrálová sbírka 2014 Charita Hlučín
vybraná
částka 2014

OBEC

OBEC

vybraná
částka 2014

Antošovice

11 406 Kč

Kravaře, Kravaře-Kouty

218 738 Kč

Dolní
Benešov+Zábřeh

106 516 Kč

Ludgeřovice

127 038 Kč

Bělá

16 354 Kč

Markvartovice

44 523 Kč

Hlučín - Bobrovníky

35 677 Kč

Píšť

64 614 Kč

Bohuslavice

81 980 Kč

Rohov

26 760 Kč

Bolatice, Borová

95 434 Kč

Strahovice

32 040 Kč

Darkovice

52 288 Kč

Sudice

25 168 Kč

Hlučín - Darkovičky

64 760 Kč

Šilheřovice

51 112 Kč

Hať

100 280 Kč

Štěpánkovice

113 269 Kč

Hlučín - město

198 564 Kč

Třebom

5 314 Kč

Chuchelná

49 135 Kč

Vřesina

48 880 Kč

Kozmice

60 381 Kč

Závada

22 028 Kč

Kobeřice

109 338 Kč

Celkem:

1 761 597 Kč

Tříkrálové sbírky roku 2014, kterou organizovala Charita Hlučín
ve 25 obcích regionu Hlučínsko, byla vykoledovaná částka 1 761 597 Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%,
což představuje sumu 1 145 038 Kč.
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!!

INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hať: Zpívání u vánočního stromu
2. Hať: Vánoční besídka v mateřské školce

3. Hať: Vánoční ladění
4. Hať: Vánoční prodejní výstava
5. Hlučín: Den otevřených dveří - Odborné učiliště a Praktická škola
6. Darkovice: Sváteční mše a žehnání nových hasičských
7. Hlučín: Pozvánka na výstavu Kdo jsou lidé na Hlučínsku
8. Šilheřovice: Požár opuštěných objektů
9. Hlučín: Zahájení výstavy Kdo jsou lidé na Hlučínsku pro veřejnost
10.Hlučínsko: Souhrn (10.1. - 16.1.2014) Satelit - program Regionalni Televize
11.Hať: Obecní ples
12.Brno: Stánek a prezentace Hlučínska na výstavě Region Tour v Brně
13.Hlučínsko: Místní akční skupina a polské gminy se školily na Kyjovsku
14.Hať: zápis do první třídy
15.Hlučín: Zahájení výstavy s názvem Nebojte se fyziky
16.Hať: Společenský večírek seniorů
■ Nabídka pronájmu nebytových prostor
Obec Hať nabízí k pronájmu nebytové prostory o celkové výměře 51,18m2 v obecním
domě čp. 220 na ulici Lipová 52 (VALAŠÍKOVEC). Jedná se o nebytové prostory po
bývalé prodejně smíšeného zboží. Bližší informace budou zájemcům poskytnuty na
Obecním úřadě v Hati u paní Cigánové, tel. 595020664.
■ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období od října 2013
s trvalým pobytem v naší obci, a kteří mají zájem o účast na této akci, nechť se dostaví
s rodným listem a občanským průkazem matky na obecní úřad.
Touto cestou se na Vás obracíme z důvodu platnosti zákona č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 133/2000Sb., o evidenci
obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
O přesném termínu konání akce budou rodiče informováni
s dostatečným časovým předstihem, obdrží pozvánku na
uvedenou akci.
Těšíme se na Vás.
■ Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů v roce 2014
Tak jako i v uplynulých létech, tak i letos pro Vás obec zajistila přistavení
velkoobjemových kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
V letošním roce budou kontejnery přistaveny v sobotu 5.4.2014 a 6.9.2014 a to
od 7.00 -11.00 u technického dvora, ulice Na Stráni
a od 12.00-16.00 na parkovišti u prodejny Tempo na dolní Hati.
Využijte proto možnosti odevzdat bezplatně své odpady svozové firmě!

■ Místní poplatek za psa za rok 2014
Místní poplatek ze psů za rok 2014 činí dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010
za prvního psa 120,-Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele 180,-Kč
Poplatek je splatný nejpozději do 31.3.2014 a platí se v pokladně Obce Hať.
Pokladna:
Pondělí: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Úterý : 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
Středa: 8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Čtvrtek: 8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
Pátek: 8.00 – 10.30
Bezhotovostně lze platbu provést na číslo účtu 1847434319/0800, kdy variabilní symbol
Vám rádi zodpovíme telefonicky na telefonním čísle: 595020665 nebo e-mailem:
glenzova@obechat.cz.

KULTURA

Vánoční akce
V neděli 15.prosince 2013 v sále opraveného a slavnostně vyzdobeného kulturního
domu proběhla vánoční výstavka prací našich žáků a občanů. Bylo se na co dívat. Moc
se líbily výrobky dětí z kroužku quillingu, který vede Mgr. Dudová. Také betlémy,
výšivky, ozdoby, slavnostní tabule, cukroví a další našli řadu obdivovatelů. Všem přišlo
vhod, že si mohli zakoupit další vánoční dárky z bohaté nabídky našich prodejců.
Milé chvíle si mnozí zpříjemnili svařáčkem, kávou, čajem a vánočním cukrovím.
Všem, kteří se na této krásné akci jakkoliv podíleli, mnohokrát děkuji.
V předvečer zlaté neděle se v sále našeho kulturního domu sešlo více než 200 lidí.
Ptáte se proč?
Přišli na Vánoční ladění. Tato tradiční akce má mnoho svých příznivců. A i letos
byla překrásná!
Koledy, klavírní a houslové skladby, písně, průvodní slova -to vše jen nádherně
doplňovalo předvánoční čas. Vyzdobený sál a zážitky z programu jen násobily chuť si
povídat, být v kruhu svých přátel a blízkých. Sedělo se do pozdních hodin a vyprávělo...
Domů se všichni rozcházeli plni krásných zážitků a dojmů. Díky za to patří všem,
kteří si našli čas a připravili večer plný hudby a zpěvu, naladili nás přímo vánočně. Tento
večer se uskutečnil pod vedením Petry Vyletělkové a Mgr. Pavla Kozla. Moc děkuji jim i
všem, kteří vystupovali a také těm, kteří zajistili veškeré zázemí tohoto večera.
Poslední z „vánočních akci“ se stalo již tradiční zpívání pod obecním vánočním
stromem. Zhruba stovka občanů se sešla v pozdním odpoledni druhého svátku
vánočního u kulturního domu, aby si společně zazpívala koledy za doprovodu houslí

v rukou Adama Paskudy. Poté zpěváci využili možnosti zahřátí čajem a něčím
„silnějším“ v kulturním domě. Při posezení u čaje a cukroví tak měli možnost strávit
několik vánočních chvil se spoluobčany.
Za kult. a sociální komisi Mgr. Jurenková Věra

Obecní ples 2014
Je sobota, 18.ledna 2014 a do sálu místního kulturního domu míří slavnostně
oblečené dvojice. Dnes se koná opět tradiční Obecní ples.
Celým večerem přítomné provázela hudební skupina Victorie z Ostravy, program
doplnila „robotí“ show, zajímavé a poutavé vystoupení finalistů Talentmánie a mistrů
světa za rok 2011, mistrů ČR, v Elektro boogie.
Hospůdka Sklep připravila pro účastníky plesu bohatou nabídku různých dobrot a
nápojů.
Na tanečním parketu se střídaly rychlejší i pomalejší série. Každý si mohl přijít na
své. O půlnoci došlo na losování bohaté tomboly, za kterou znovu děkujeme všem
sponzorům a hlavně Obecnímu úřadu v Hati. Hlavní cenou bylo tentokrát sele!
Věřím, že se všichni, kteří ples navštívili, dobře bavili a strávili příjemný večer.
Všem, kteří se na jeho přípravě podíleli, moc děkuji.
Za kulturní a sociální komisi Mgr. Věra Jurenková

Pozvánka na koncert „Hudba nezná hranic“
Vážení spoluobčané,
možná si vzpomenete na písničku „Koukám, jak ten čas letí“, kterou kdysi zpíval
Václav Neckář. Já taky skutečně spisovně řečeno hledím, že se opět blíží jaro a měsíc
máj, kdy se v naší obci koná tradiční koncert „Hudba nezná hranic“. Milí spoluobčané,
program těchto koncertů se skládal od počátku pořádání těchto akcí z repertoáru většinou
populární hudby, muzikálových melodií, lidových písní, ale také třeba hudby folkové.
V letošním roce slavíme a připomínáme si na všech možných místech, v divadlech,
v hudebních síních nebo různých festivalech velikány české hudební tvorby – Bedřicha
Smetanu ( 1824 – 1884 ) a Antonína Dvořáka ( 1841 – 1904 ). Jejich kulatá výročí jistě
stojí za zmínku a proto tento rok byl nazván „Rokem české hudby“. Tato příležitost dala
podnět k tomu, abychom pro vás připravili opravdový kulturní zážitek a rovněž tak
v rámci našich koncertů Hudba nezná hranic dali prostor žánru, který ještě nezaujal tak
důstojné místo v našem programu, a tím je opera. Milí přátelé, v sobotu 3.května 2014,
budete mít jedinečnou možnost shlédnou a zaposlouchat se do hudby, kterou náš národ a
naši vlast B. Smetana a A. Dvořák proslavili po celém světě. Zazní slavné árie z oper
Prodaná nevěsta, Rusalka, Tajemství, aj. v podání vynikajících operních pěvců,
několikrát nominovaných na cenu Thálie – Martina Gurbaĺa a Anny Nitrové. Oba jsou
sólisty Národního divadla moravskoslezského v Ostravě a také hosty Národního divadla
v Praze a v mnoha dalších operních dómech. Společně s nimi vystoupí mladá a nesmírně
talentovaná sopranistka Veronika Holbová, která u nás zpívala na koncertě Hudba nezná

hranic v roce 2012 a se kterou se můžete rovněž setkat ve Slezském divadle v Opavě, kde
zpívá hlavní roli Rosiny v opeře G. Rossiniho Lazebník sevilský a v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravě v operách Nabucco, Její pastorkyně a dalších.
Program koncertu Hudba nezná hranic je sestaven do dvou polovin. V první části
zazní slavné operní árie světového repertoáru. Můžete se těšit na árie z opery oper Don
Giovanni a Figarova svatba od W. A. Mozarta, v programu také zazní slavná Carmen G.
Bizeta, ale rovněž „lehčí“ melodie z operety F. Lehára Veselá vdova a Barcarola od J.
Offenbacha. Druhá polovina koncertu už bude patřit našim slavným romantikům B.
Smetanovi a A. Dvořákovi. Věřím, že při vyslovení postav Mařenka, Jeník, Kecal nebo
Rusalka, Vodník a Ježibaba nebude nikdo pochybovat, ze kterých oper pocházejí.
Program koncertu je skutečně sestaven tak, abychom si všichni připomněli hudební
skvosty, nebo chcete-li české hudební klenoty, které jsou možná ve světě obdivovány a
uznávány více než u nás doma (ale tak to někdy bohužel bývá). Někdy také převládá
názor, že opera je jen pro starší generaci nebo že je málo „zajímavá“, atp. Věřte, že tato
slova opravdu neposlouchám vůbec rád a rozhlédnu-li se po divadelních a koncertních
hledištích, vidím spoustu mladých lidí. A vlastně na obou stranách – v hledišti i na
jevišti. Pokud se chcete sami přesvědčit, nezbývá než přijmout pozvání na květnový
koncert v kulturním domě v Hati. Představí se vám skutečně mladí umělci, do kterých
byste ani neřekli, že se věnují takovému žánru, jakou je opera.
Milí spoluobčané, závěrem bych vás chtěl ještě jednou co nejsrdečněji pozvat do
kulturního domu v Hati na koncert „Hudba nezná hranic 2014“. Věřím, že pozvánku
neodmítnete a pomůžete svou přítomností náležitě vzdát hold naším i světovým
hudebním velikánům, ale hlavně vzdát hold hudbě jako takové.
Mgr. Pavel Kozel

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Jak jsem zastavila vlak
Blížil se konec druhé světové války. Hlučínské gymnasium se přeměnilo v lazaret.
Školu přeložili do Kravař. Denně jsme tam dojížděli vlakem. To byly zážitky!!!
Odpoledne byl vlak skoro prázdný. Jen ve vedlejším „kupé“ seděla babička. V tašce měla
živou husu. V našem kupé něco viselo ze stropu. Kluci mi říkali: „že to nepotáhneš?!“.
Proč ne, potáhla jsem to a vlak se u Kozmic zastavil. Přišel průvodčí a ptá se, kdo to
udělal. Dělali jsme mrtvého brouka. Snad to byla ta bavička s husou z vedlejšího kupé?
Kdo ví? Zapisoval si, ale nic nevyřešil. Denně jsem se maminky ptala, jestli nepřišel
nějaký dopis. Nic. Chválabohu. Tentokrát to opět vyšlo!
Stále se opakuje fáma o bezstarostném dětství. U mě to určitě neplatilo. Těžko se
žije dívce mezi hordou nezbedných kluků. Odolali byste svodům! Já ne! Bez nich by byl
život fádní! Ach jo.
Vaše Dolňačka

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční bazar nepotřebností
Dne 10. 12. 2013 proběhl na naší škole „ Vánoční bazar nepotřebností ”. Děti
nosily nepotřebné věci v týdnu od 2. – 6. 12. Každé ráno se tyto nepotřebnosti vybíraly
v učebně anglického jazyka. Věci vybírala školní samospráva ( zástupci jednotlivých tříd
).
Pravá nákupní horečka vypukla 10. 12. ráno!!!
Nejrychleji byla pryč keramika a hračky. Pro někoho nepotřebnosti, které však
udělaly jiným spoustu radosti. Některé děti měly předčasného Ježíška .
Prodalo se téměř vše. Vybrané peníze půjdou na pomoc dětem do Paraguaye a na
nákup sportovních věcí do tělocvičny.
Chtěla bych poděkovat školní samosprávě za velmi vyvedenou akci, kterou ještě
jednou probereme a zhodnotíme 28. ledna v tělocvičně, kde budeme mít sportovní
odpoledne s pizzou.
Mgr. Šárka Badurová

Básničky o obci
V rámci předmětu výchova k občanství měli žáci 6. třídy za úkol napsat básničku na
téma naše obec. Jak se jim to podařilo, můžete posoudit sami.
Mgr. Monika Dudová

Darkovice
Kryštof Martinák, Adam Dudek,
Štěpánka Spallková
Hať
Jan Cigán, Dominik Válek, Jakub Schenk
Hať to pěkná obec je,
dobře se to rýmuje,
do školy v Hati chodíme
a dobře se tam učíme.
Elektrárna se tu točí,
až nám přecházejí oči.
Kolem Hati všude les,
u domu mi štěká pes.
Naše Hať je krásná obec
a této básně je vlastně konec.

Darkovice jsou nej,
život tu je hezkej!
Stará dobrá škola tam je,
každý se v ní raduje.
Kostel svaté Hedviky tam stojí
a kluci tam ministrují.
Hodně lidí v Boha věří,
křesťanství se u nás šíří.
Hodně let se tady dožijem,
krásný život zde prožijem.

Den v Hati
Michaela Gottwaldová a Aneta
Czichonová
Hať je naše vesnička
je tak krásná celičká.
Zvony bijí na kostele,
a já ráno- hup z postele.
Potom jdeme do školy
a dostaneme úkoly.
O přestávkách sranda je,
dobře se nám hoduje.
Škola skončí, jdeme domů
s kamarády cestou dolů.
Odpoledne jdeme ven,
s přáteli si poblbnem.

Hať
Natálie Šrubařová a Sára Horsinková
Jdu do Hati, jdu, jdu, jdu,
po cestě si maluju.
Hať to je krásná ves,
neublížil by ji- ani pes.
V úřadě se úřaduje,
v obchodě se obchoduje.
Ve škole ticho musí být,
a potom zase domů jít.
S kamarády jdeme ven,
je to jako krásný sen.
Příroda je nádherná,
všude kolem samá květina.

V Hati jdeme do cukrárny,
objednáme si poháry.
Domů jdeme veselí
zítra bude úterý.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

ArcelorMittal Ostrava podpořil modelářský kroužek
Model klub Hať získal minigrant od společnosti
ArcelorMittal na provoz modelářského kroužku.
Jednalo se o sedmé kolo minigrantů, ve které
ArcelorMittal podpořil neziskové organizace celkovou
částkou ve výši 770 000,- Kč pro potřeby veřejně
prospěšných projektů v Moravskoslezském kraji.
Přihlášení do sedmého kola minigrantů probíhalo
prostřednictvím zaměstnanců ArcelorMittal, kteří se aktivně zapojují v projektech
prospěšných životnímu prostředí nebo ve volnočasových aktivitách dětí.

Projekt Model klubu Hať byl vypracován na materiální zabezpečení a realizaci
modelářského kroužku v dílnách Základní školy v Hati, který provozujeme každý pátek
od 15-17 hodin.
Do grantového řízení se celkem přihlásilo 117 projektů. Ustanovená komise
jednotlivé projekty posuzovala z několika hledisek:
- výhody implementace projektu v dané oblasti
- proveditelnost a dosažitelnost stanovených cílů
- efektivita využití žádaného příspěvku
- důvěryhodnost doporučené neziskové organizace
Projekt Model klubu Hať měl úspěch a byl vybrán mezi 51 nejlepších grantových
žádostí. Model klub Hať tak získal od společnosti ArcelorMittal
10000,- Kč na provoz modelářského kroužku a výchovu dětí. Tímto děkujeme firmě
ArcelorMittal za poskytnutí finančního grantu.
Má-li Vaše dítě zájem navštěvovat modelářský kroužek, můžete nás navštívit každý
pátek od 15-17 hodin ve školních dílnách ZŠ Hať.
Model klub Hať

P O Z V Á N K A NA VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA HAŤ
Datum konání:

7. 3. 2014 v 18.00 hodin

Místo konání:

Hasičská zbrojnice - sál
Lipová 10, Hať

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele
3. Zpráva starosty z jednání výboru honebního společenstva
4. Zpráva pokladníka o finančním hospodaření společnosti
5. Revizní zpráva
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Prezentace členů honebního společenstva bude probíhat v místě konání valné hromady.
Členové se při prezentaci prokáží platným občanským průkazem. Právnické osoby se
prokáží ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce člena se prokáže písemnou
ověřenou plnou mocí.
Členům honebního společenstva bude zároveň vyplacen nájem za rok 2014.
výbor Honebního společenstva

FARNOST
Ministrantské sportovní vyžití a nejen ministrantské
Blížily se Vánoce a s bývalými hráči našeho Ministrantského florbalového týmu jsme
se domluvili na exhibičním zápasu týmů „Hráči MFBL“ proti „Onkel tým“ (bývalí hráči
MFBL - Ministrantské florbalové ligy). Zápas se konal v neděli 29.12.2013 v tělocvičně
ZŠ Hať od 16 hodiny. Jednalo se již o třetí setkání těchto dvou týmů.
Po patřičném rozcvičení a rozehřátí začal zápas ve strhujícím tempu, kdy se střídaly
šance na obou stranách a skóre po 1.třetině se zastavilo na 4:2 pro tým hrající MFBL.
Onkel tým se však nevzdával a v druhé třetině mocně dorážel na naší bránu. Výsledkem
však bylo jen snížení skóre na pouhou jednu branku, tzn. skóre po 2.třetině bylo 6:5.
Třetí třetina probíhala v duchu starého pravidla „Nedáš, dostaneš“. Tým hráčů MFBL
sice odskočil do tříbrankového vedení, ale ani to jim nepomohlo a po zahození dalších
šancí na zvýšení skóre přišel trest v podobě čtyř obdržených gólů od vyzrálejšího týmu
Onklů. Na tento obrat tým hrající Ministrantskou ligu zareagoval oddechovým časem a
následnou hrou bez brankáře. Výhodu jednoho hráče v poli jsme však nedokázali využít,
neboť soupeř zvládl závěrečnou dvouminutovku velice zkušeně i po taktické stránce, kdy
dokázal s vypětím posledních sil držet náš tým od své brány.
Výsledek zápasu týmů Hráči MFBL proti Onkel tým byl tedy 8:9 (4:2, 2:3, 2:4), a pro
tým Onklů to bylo jejich premiérové vítězství ve vzájemných zápasech.
Nakonec jak se sluší a patří při exhibičním zápase, nesmí chybět dovednostní soutěž
v podobě samostatných nájezdů. Tuto specialitu vyhrál tým Hráči MFBL.
Všichni zúčastnění si kvalitu utkání, nasazení a hlavně FAIR-PLAY hru pochvalovali
a určitě to nebylo naposled, co tyto dva týmy (možná v pozměněném složení) opět
poměří své síly a odehrají další vzájemný zápas.
Vojtěch Paskuda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Karel Dragoun
Hermina Ochvatová
Hubert Vařecha
Aloisie Pavlíková
Eduard Pěkník
Josef Staniček
František Filip
Libor Paskuda
Ludgarda Plačková
Gertruda Palmová
Berta Klemencová
Jarmila Schwenznerová
Katarina Csörgeiová
Olga Hluchníková
Reinhold Vyletělek

94 let
90 let
89 let
89 let
87 let
86 let
86 let
85 let
85 let
84 let
83 let
82 let
82 let
80 let
80 let

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

