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

-

Návrhem na vyřazení z evidence majetku obce v celkové hodnotě 17887,-Kč

-

Ukončení nájmu dohodou k části pozemku p.č. 358/7 k.ú. Hať
umístěna sestava Unimobuněk, bývalá prodejna večerky

-

Žádostí o krátkodobý pronájem sálu KD s prominutím nájmu

-

-

Návrhem na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce
a.s. Děčín na část pozemku p.č. 2797/1 k.ú. Hať pro umístění podzemního vedení
NN pro novostavbu RD
na kterém je

Žádostí Klubu vojenské historie o.s., Velké Hoštice, o finanční příspěvek na
organizaci vojenské historické ukázky v areálu vojenského opevnění OP-S10
Návrhem na bezúplatný převod do majetku obce movitého majetku (infotabulí,
stojanů na kola, posezení) umístěného na katastru obce z vlastnictví družení obcí
Hlučínska
Návrhem vedení ZŠ a MŠ Hať, p.o., na úpravu provozní doby v MŠ II, ul. Dělená,
s účinností od 1.9.2014
Majetkoprávním vypořádáním pozemku určeného pro vybudování dětského hřiště
v areálu TJ Sokol Hať
Cenovou nabídkou firmy Grasservis Hlučín na ozelenění centra obce
Zabezpečením čerpadel pro tlakovou kanalizaci umístěných v domovních jímkách u
nemovitostí volně přístupných a neobydlených
Návrhem Dodatku č.1 ke Smlouvě o zajištění zpětného odběru využití odpadů
uzavřené se spol. EKO-KOM a.s., Praha 4
Technickoorganizačním zabezpečením koncertu Hudba nezná hranic
Závěrečným účtem za rok 2013 předloženým Svazkem obcí mikroregionu
Hlučínsko
Postupem prací na odstraňování vad a nedodělků na stavbě „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“
Delegací zástupce obce na členskou schůzi MAS Hlučínsko
Přípravou výstavby cyklostezky Hať – Krzyzanowice
Přípravou výběrových řízení na zhotovitele staveb – „Úprava centra obce“, „II.etapa
TKR“, „Zpevnění vjezdu k jednotlivým nemovitostem na MK Lipová“
Dodržováním nájemní smlouvy u nájemníků v bytovém domě U Střediska
Návrhem provozní doby v MŠ Hať v době letních prázdnin
Situací na úseku zásobování pitnou vodou v obci, zajištěním prohlídky vrtu HG2

-

-

Výsledky provedených hlavních kontrol dětských hřišť v obci
Zprávou auditora o provedeném auditu kontroly hospodaření obce za rok 2013
Žádostí o příspěvek na letní tábor pro děti ZŠ Hať
Jmenováním komise pro otevírání obálek a vyhodnocení nabídek uchazečů o
veřejné zakázky malého rozsahu na stavby „TKR- II.etapa, Úprava centra obce,
Zpevnění vjezdů na MK Lipová“
Zajištěním opravy vzniklé poruchy na dešťové kanalizaci u zdravotního střediska
Zajištěním poptávkového řízení na dodavatele optického vlákna pro stavbu „TKR II.etapa“
Zabezpečením údržby a dosadby stromů v lokalitě Rychlovec

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
nejpozději do 30.6.2014 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 440 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

Nový jízdní řád linky č.290 od 15.6.2014
Na základě nových podmínek rozpočtového určení daní se statutární město Ostrava
rozhodlo, že se již nebude podílet na spolufinancování dopravní obslužnosti na území
okolních měst a obcí ve stávajícím rozsahu.

Vzhledem k tomuto rozhodnutí došlo k několika jednáním za účasti zástupců
okolních obcí a města Hlučína se zástupci dopravce ARRIVY Morava a.s. a
Koordinátora ODIS s.r.o..
Obec Hať prověřila využití všech víkendových spojů a bylo rozhodnuto, že nelze o
víkendech zrušit spoje jak z Ostravy do Hati, tak i opačným směrem. Po prověření
využití spojů a návaznosti na další spoje v pracovní dny, tzn. pondělí- pátek, došlo
k dohodě mezi obcí Hať, přepravcem a KODIS s.r.o. ke snížení spojů, resp. k úpravě
jízdního řádu.
Na lince č. 290 dojde ke zrušení spojů 305, 326, 12 a 13. Dojde k prohození
časových poloh spojů 310 a 8 na lince 290 a to z důvodu zajištění návaznosti v Hlučíně
na autobusovou linku č.75, směr Poruba.
Konkrétní časy odjezdů zrušených spojů na lince 290:
Spoj: Místo odjezdu:
Čas:
Úprava:
č.305 Ostrava, Muglinovská 5.39 hod.
zrušen
č. 326 Darkovice, hasičská
6.18 hod.
zrušen
č.12
Darkovičky, U Dvora
9.23 hod.
zrušen
č.13
Hlučín, aut.nádraží
9.05 hod.
zrušen
č.8
Hať, točna
4.32 hod.
bude zkrácen na trasu Hať,Šelvická Hlučín,aut.nádr. s odjezdem v 4.45 hod.
č.310 Hať, točna
4.31 hod.
tento spoj pojede až do Ostravy, sad
B.Němcové
Nové jízdní řády pro autobusovou linku č. 290 Ostrava a Hať, které mají platnost
od 15.6.2014 do 13.12.2014, jsou v plném rozsahu k nahlédnutí na webových stránkách
obce www.obechat.cz v sekci Vývěska nebo Doprava.
Werner Vyletělek, místostarosta obce

ELEKTROWIN
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma
odevzdávat na tomto místě:
Sběrný dvůr - Technický dvůr Hať, ul. Lipová 52
otvírací doba: každé sudé úterý od 16.00 do 18.00 hod.

Víte, kdy vznikly nejběžnější spotřebiče?
Průměrná česká domácnost používá stále víc elektrických spotřebičů. Když si
doma uděláte jejich důkladnou inventuru, možná budete výsledným číslem sami
překvapeni.
Třeba si už ani nevzpomenete, kdy jste to všechno nakoupili. A víte, odkdy se ten
který spotřebič v domácnostech vůbec používá?

Co domácnost, to lednice
K nejběžnějším spotřebičům patří chladničky a mrazničky. Dnes má podle statistik
alespoň jednu lednici 100 % českých domácností. Vynález umělého zmrazování
předvedl poprvé skotský lékař a chemik William Cullen už v roce 1756 na univerzitě
v Edinburghu.
Aby ale jeho „umělé zmrazování“ fungovalo, musel otáčet klikou stroje. Není tedy
divu, že se lednice na tomto principu neujala.
První lednici v dnešním slova smyslu vyrobila v roce 1911 americká firma General
Electric podle patentů francouzského vynálezce Marcela Audiffrena. Prodala jich ovšem
jen něco kolem stovky. Lednice totiž stála kolem tisíce dolarů, což byl asi dvojnásobek
ceny tehdejšího automobilu. Navíc zabírala trochu moc místa: hlučný motor a
kompresor se umisťovaly do sklepa, zatímco chladicí box měl své místo v kuchyni.
Teprve model Frigidaire z roku 1923 se do kuchyně vešel celý.
Až model Monitor-Top se stal hitem, od roku 1927 se ho prodalo přes milion kusů.
Koncem třicátých let mělo už ledničku 60 % amerických domácností, zatímco v Evropě
se ledničky dočkaly podobného rozšíření až v sedmdesátých letech.

Hit roku 1893: myčka nádobí
Myčky nádobí se u nás zatím takového rozšíření nedočkaly. Používá je zhruba 15
% domácností. Hitem se staly díky světové výstavě v Chicagu roku 1893, patent na
myčku získala v roce 1886 Američanka Josephine Cochranová, bohatá dáma z Illinois.
Paní Cochranová začala detailem – držáky na talíře. Teprve poté, co vymyslela, jak
talíře a hrníčky uchytit do drátěných držáků tak, aby pevně držely i v silném proudu,
umístila držáky na kruh. Ten byl napojen na motor, který kruhem otáčel. Voda pak na
nádobí padala shora.
Zpočátku se myčky objevovaly hlavně v restauracích a na lodích, později
v hotelích, začala si je pořizovat i armáda. Až o pár desítek let zamířily do domácností.

Sekačky na trávu mají dnešní podobu už 60 let
Šedesáté narozeniny oslavila loni sekačka na trávu v podobě, v jaké ji nejčastěji
potkáte na českých zahradách. Tato rotační sekačka s jedním nožem otáčejícím se
kolem svislé osy se poprvé objevila v roce 1953.
Vynález stroje, který jako první začal opravdu vážně konkurovat kose, je ale
mnohem staršího data. Patent na něj získal 31. srpna 1830 Edwin Beard Budding,

strojník ze Stroudu v anglickém hrabství Gloucestershire. V podstatě jen zvětšil
zařízení, kterým se v textilních továrnách sestřihoval drsný povrch látek po tkaní.
V 90. letech 19. století pak vznikaly první motorové sekačky poháněné nejprve
parními stroji a později benzinovými motory. První elektrická sekačka je z roku 1926.
Výrobci elektrospotřebičů se dnes soustřeďují i na úspory – především energie a
vody. Jedním z důležitých směrů dalšího vývoje je neustálý důraz na použití takových
materiálů při výrobě, které po skončení životnosti umožní jejich recyklaci v co největší
míře.
„Recyklací elektrospotřebičů se ušetří až osmdesát procent elektrické energie,
jelikož získání materiálů recyklací je daleko levnější než jejich těžba přímo z nerostných
surovin - zejména v případě železa .Navíc zásoby primárních surovin na naší planetě
nejsou neomezené,“ zdůrazňuje význam zpětného odebírání elektrospotřebičů generální
ředitel kolektivního systému ELEKTROWIN Roman Tvrzník.

Jak se správně pojistit proti živelním pohromám
Přírodní živly každoročně napáchají obrovské škody. Slýcháme o tom z televizních
zpráv, čteme o tom v novinách, přesto většina z nás pojištěná není. Průměrná škoda na
jednu pojistnou událost se pohybuje v řádech desítek tisíc korun. Následující článek
přinese návod, jak pomocí pojištění zabezpečit domácnost a nemovitost před
nejčastějšími škodami, která páchá příroda.
Krupobití, vichřice, blesky, požár, sníh – to vše jsou hrozby pro náš majetek.
Největší podíl škod z živelních pohrom je způsoben povodněmi nebo vichřicemi.
Průzkumy potvrzují, že lidé mají strach o svůj majetek, přesto však pojištěni nejsou.
Může to být způsobeno nízkou informovaností. Proto si nyní ukážeme, co všechno lze
mimo jiné pojistit, a uvedeme, jak se příslušnému pojištění říká odborně.
Pojištění spotřebičů proti přepětí v síti
Pojištění proti přímému úderu blesku bývá v základní variantě pojištění a kryje
pouze škody na spotřebičích, které jsou zapojené do sítě objektu zasaženého bleskem.
Rozkolísané napětí se však projeví v širším okolí a poškozuje především spotřebiče s
obrazovkou, pračky a telefonní linky.
Pojištění rizika silného mrazu
Jedná se o pojištění topných těles, vodoměrů a také následných škod, které může
rozmrzající voda vytékající z prasklých potrubí způsobit například na malbách a
omítkách. Je však nutné mít pojištěnou jak budovu, tak domácnost.

Pojištění rizika spojeného s tíhou sněhu a námrazy
Toto pojištění kryje škody na střechách a jejich příslušenství (jako jsou například
okapy) vzniklé tíhou sněhu. I zde jsou kryty také přímo související škody. Pojistíte-li si
proti tomuto riziku i domácnost, bude Vám vyplacena náhrada, pokud voda pronikne
poškozenou střechou a poničí vnitřní vybavení bytu. Krytí škod vzniklých zatečením
vody bez poškození střechy zajišťuje pojištění zatečení atmosférických srážek.
Dále můžeme jmenovat pojištění zahradní architektury nebo pojištění rizika pádu
laviny. Pojišťovny nabízejí mnoho možností ochrany majetku. Využijete-li je, ochráníte
tak svůj majetek před poškozením, sebe před stresem a rodinný rozpočet před
neočekávanými výdaji.

Má pojištění invalidity smysl?
Rodina – otec (38 let, řidič z povolání, 18 000 kč čistý příjem), matka (35 let,
zdravotní sestra, 15 000 kč čistý příjem) a 2 děti (8 a 10 let). Otec prodělal srdeční
infarkt, díky němuž přišel o práci a byl mu přiznán 1. stupeň invalidního důchodu. Tzn.,
že mu byla přiznána částka 4 800 kč. Rodinný rozpočet se náhle snížil o 40 %. Místo
18 000 kč najednou otec začal dostávat 4 800 kč. Rodina splácela hypotéku ve výši 1,7
mil. V životní pojistce neměli pojištění INVALIDITY sjednáno. Finanční dopad na
rodinu fatální, významný pokles příjmu. Nyní nemají finance na živobytí, natož na
splátku hypotéky. Jediné možné řešení je prodej bytu a přestěhování se k rodičům nebo
jít do menšího bytu, kde se výrazně sníží náklady.
Jak rozdělujeme invaliditu:
Rozdíl mezi jednotlivými stupni invalidity spočívá v míře poklesu pracovní schopnosti
pojištěnce.
Aktuálně je tedy míra poklesu pracovní schopnosti rozlišována na tři základní stupně:
I. stupeň – jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 35 %, avšak
nejvíce o 49 %.
II. stupeň – jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 50 %, avšak
nejvíce o 69 %.
III. stupeň – jestliže pracovní schopnost člověka poklesla nejméně o 70 %.
Invalidita v číslech
V rozmezí ve věku 45 – 65 let pobírá každý 10 člověk invalidní důchod. A z 10 lidí
polovina pobírá invalidní důchod 1. stupně.
Mýtus o invaliditě
Často slýcháme z televize, bulváru či černých kronik, že invalidita úrazem zaujímá
významné procento invalidních lidí. Opak je ovšem pravdou. Ze 100 % INVALIDITY

je pouze 4% invalidity způsobené úrazem a z 96 % INVALIDITY je způsobené
následkem nemocí. Tzn., že pojištění invalidity úrazem je výrazně levnější čili daleko
méně pravděpodobnější.
Na co si dát v pojistce pozor
Zajištění invalidity má v pojistce bezesporu výhradní místo. Z finančního hlediska
má neočekávaná invalidita zásadní ekonomický dopad na samotného jedince a
samozřejmě na jeho nejbližší rodinné příslušníky. Invaliditu řadíme mezi ta hlavní
rizika, která by v pojistce určitě neměla chybět, protože je schopna klienta finančně
srazit na samotné dno. Riziko invalidity hrozí bez rozdílu každému, bez ohledu na věk,
povolání, životní styl nebo pohlaví. Zvažme proto, jestli jiná pojištění (např. denní
odškodné) nejdou na úkor něčeho, co je opravdu pro jedince či rodinu fatální a zda
bychom si neměli tyto rizika přehodnotit, dokud je ještě čas.
Doporučení
Zkontrolujte si Vaši smlouvu, zda máte riziko invalidity nemoci sjednáno, popřípadě
mě zkontaktujte a já Vám zodpovím Vaše otázky. Mezi ty zásadní může patřit např.:
- jak správně nastavit pojistnou částku a délku pojištění?
- která pojišťovna plní dostatečně rychle po vzniku invalidity?
- která pojišťovna má nejméně výluk?
V případě jakékoliv otázky či konzultace mě kontaktujte na:
tel.: 774 609 629, email: martin-david@martin-david.cz
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

INFORMUJEME

■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlučín: Střecha kostela po rekonstrukci
Bolatice: Výstava narcisů
Hlučín: Taneční soutěž Hlučínská lilie
Šilheřovice: Projekt Slezské kulinární umění
Hlučínsko: Darování krve se starosty SOH v Opavě
Strahovice: Velikonoční tragačování
Bělá: Sněm Sdružení obcí Hlučínska

8. Hlučín: Výstava v muzeu s názvem Háčkovaný svět
9. Hať: Jarní ples mladých
10.Hať: Soutěž letadel na přesnost pod Modelklubem v Hati
11.Hať: Hudba nezná hranic
12.Hať: Den matek
13.Šilheřovice: Praktické maturitní zkoušky
14.Hať: Mezinárodní setkání škol
15.Šilheřovice: Nové stromky v aleji
16.Hlučínsko: Mezinárodní projekt - malování obrazů
17.Hlučín: Hlučínský talent
18.Kravaře: Setkání knihovnic
19.Píšť: Pivní slavnosti
■ 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 ještě v sobotu
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!
■ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na podzim 2014 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období
od března 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).
O přesném termínu konání akce budou rodiče informováni s dostatečným časovým
předstihem, obdrží pozvánku na uvedenou akci.
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
Těšíme se na Vás.

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Sirup
Naše susedka Lucija měla dva syny – o něco mladší než my. Každé ráno vyšli na
dvůr s krajícem chleba. To by bylo normální. Šlo o to s čím!! Chleba byl s margarinem
a hořčicí. Maminka nám to nedovolila. V hořčici je ocet a ten krev ve vodu obrací. My
měly chleba s margarinem a prokletým sirupem z cukrové řepy.
Stále ještě platí heslo: Jsi –li alespoň trochu chytrý, pomůžeš si sám. A také jsme si
pomohly! Vytrhly jsme dvě štachety z plota a čekaly. Když kluci vyšli na dvůr, tak jsme
letěly domů pro chleba. S čím? To bylo jasné. Ale nám už to nevadilo. Přelezly jsme
plot a chleba vyměnily. Do dneška nevím, zda to byla dobrovolná či násilná výměna.
Snad dobrovolná.
Na dobré skutky se nezapomíná. Holdika se příležitostně zeptám. Snad si po 70-ti
letech ještě vzpomene.

Max
Max bydlel před poštou. Zůstal sám se dvěma dětmi. Vyskytl se problém: koza ho
tkala a nenechala se dojit. Nic zvláštního. Oblekl si Klářin anzug a bylo po problému. A
večer? Chodili hrát karty do krejčího Francka Warlého. A já jsem tam s tatínkem
chodila. A co, když se hraní protáhlo? Zněl rozkaz: já do fachu (tam byly štosy látek) a
Ciska pod stůl. To byl zvláštní stůl. Neležela na zemi. To byly časy!
Mládí – to se nedá ničím nahradit. Ta bezstarostnost! Válka, fronta, my jsme se
nebáli. A čeho jsme se měli bát? To jsme nevěděli.
I to nám bylo později umožněno. Bohužel!
Vaše Dolňačka

KULTURA
HAFEST 2014: Zahraje skupina BUTY
Jménem spolku Ha Kultura zveme všechny potenciální návštěvníky na čtvrtý
ročník Hafestu, který se uskuteční v sobotu 28. června od 15 hodin. Jako tradičně se
sejdeme v areálu haťské hráze.
Hlavní hvězdou festivalu je skupina BUTY. Ostravskou kapelu fungující od
osmdesátých let není potřeba nikomu představovat. Hity jako Nad stádem koní, Mám
jednu ruku dlouhou, Tata, František, Chtěl bych se jmenovat Jan a další znají snad
všichni. Roku 2012 vydali nové album Duperele a s ním i videoklip k písni Píseň práce,
ve kterém si zahrálo mnoho známých českých muzikantů.

Další hvězdou je nově vzniklá skupina LAKE MALAWI. Že vám název nic
neříká? A co CHARLIE STRAIGHT a Albert Černý? Tento nový hudební projekt
vznikl teprve nedávno. Při poslechu jejich písně Always June, která se dostává pomalu
mezi lidi, nadchneme všechny fanoušky zaniklých Charlie Straight. Jdou ve stejných
šlépějích, dokonce jsou ještě lepší! Tak se těšte!
The Truth Is Out There je název dalšího interpreta, který vystoupí v nočních
hodinách. Tato čtyřčlenná kapela už téměř 3 roky prozkoumává možnosti mixu
elektronické a metalové hudby. Má za sebou desítky koncertů u nás i v zahraničí, od
klubů až po velké festivaly jako Rock For People nebo Brutal Assault. Fanoušky tvrdší
muziky tedy taky nezklameme.
Sakumprásk Karvinská ska punková kapela vznikla roku 2004, v roce 2007
vydala své debutové album „Skromné argumenty“. S prvním albem se kapele otevřely
dveře nejrůznějších klubů v Česku a na Slovensku. O dva roky později vydávají druhé
album „S respektem" a od té doby si zahráli na mnoha festivalech, jako je Mighty
Sounds, Topfest či Festival pro českou menšinu v Banátu.
The Places je ostravská kapela v čele se zpěvačkou Evou. Funguje od roku 2010,
zahrála si například na Festivalu v ulicích, ostravském Majálesu či Dokořánu. Na svém
profilu na serveru Bandzone.cz vydali singl „Nowhere To Hide“, který se několik dnů
držel v žebříčku nejposlouchanějších skladeb. V loňském roce vydali EP s názvem '13.
Come and Play je hudební projekt opavského písničkáře Matěje Burdy. Od
svého vzniku v létě 2008 prošla kapela mnoha vývojovými fázemi a rané melancholické
indie tak v průběhu věků vystřídala současná akustická písničkářská tvorba. Mezi hlavní
prvky tvorby Come and Play patří nadále důraz na emoce ve skladbách, melodické
refrény a skloubení vlivů z britské kytarové scény s folkem a klasickou hudbou.
Začátek programu bude jako loňský rok patřit jedné z místních kapel, tentokráte
skupině Jeden z nás. Hrají zatím převzaté písně, tak se od nich můžete těšit na
nejrůznější hity světové i české scény.
Vstupné: 120 Kč v předprodeji od května (Cukrárna Hať, Info Centrum Hlučín) a
150 Kč na místě.
Předběžný harmonogram festivalu:
15:15 - 16:00 Jeden z nás
16:30 - 17:15 The Places
17:45 - 18:30 Come and Play
19:00 - 20:15 Buty
20:45 - 21:30 Sakumprásk
22:00 - 23:00 Lake Malawi
23:30 - 0:15 The Truth Is Out There
0:20 - 2:00 Afterparty
Doprovodný program: IFMSA Ostrava- první pomoc, DEFABRIK Street Art
Jam, Taekwon-do exhibice, Model Klub Hať- exhibice modelů letadel, velkoplošná
projekce v režii spolku Art Klapka.

Spolek Ha Kultura funguje od roku 2012, za tu dobu se nám podařilo
zorganizovat tři ročníky Hafestu a několik plesů a zábav. Málokdo ovšem ví, že
fungujeme jako dobrovolníci. V tom, co děláme, jsme amatéři a pracujeme zadarmo bez
nároku na nějakou odměnu. Snad naši práci přinejmenším oceníte a přijdete nás
podpořit na Hafest.
Za spolek Ha Kultura, Jana Stočková (stockova.j@seznam.cz)

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Návštěva Ústavu sociální péče v Hlučíně
Bohatství není nejdůležitější……….
Dne 9. dubna jsme se s paní učitelkou Dudovou a částí třídy vypravili do ústavu pro
zdravotně postižené lidi. První dojem – měla jsem strach, ale zároveň jsem se těšila.
Paní vedoucí nás zavedla do oddělení žen a dívek. Navzájem jsme se představili a
předali jsme jim dárečky, které jsme jim přinesli. Připravili jsme si pro ně - tančení,
zpívání a hraní na hudební nástroje. Šlo vidět, že se jim to líbilo. Např. nevidomá
Markétka se začala smát, když uslyšela hudbu a Janička s námi začala tančit. Na závěr
jsme všichni řekli své dojmy a já jsem si uvědomila, že není nejdůležitější bohatství ale zdraví. Odcházela jsem s hřejivým pocitem na srdíčku, a doufám, že mě tam paní
učitelka vezme ještě jednou.
Michaela Gottwaldová,6.A

……jsou i mnohem důležitější věci…..
Dne 9. 4. 2014 jsme navštívili (devět žáků z naší 6. třídy) ústav sociální péče
Fontána v Hlučíně. Měli jsme pro klientky Fontány připravený malý program, který
zahrnoval hru na hudební nástroje, zpěv a tanec. Jako dárek jsme měli připraveno
několik plyšových hraček. Ze školy jsme vyrazili hned po první hodině a do Hlučína
jeli linkovým autobusem. Vystoupili jsme na autobusovém nádraží. Jakmile jsme došli
do komplexu, udivovalo nás, jak je areál obrovský. Ve vstupu do jedné z několika
budov jsme se zarazili, když jsme uslyšeli podivný hluk. Zvláště, když jsme dorazili do
komunity pro osm žen. Ze začátku jsme se měli představit a dát nějaké ženě dárek. Měli
obrovskou radost, hlavně když jsme ještě předvedli, co jsme si nacvičili. Bylo
zajímavé, že měli v pokoji živé a dost velké africké šneky. Musím říct, že jsem tam
zjistil, že jsou i mnohem důležitější věci než počítače, televize, rádia, apod.. Odcházelo
se mi velmi těžko. Určitě bych tam chtěl jít udělat radost ještě jednou.
Stanislav Legerski, 6.A

Naše oblíbené vaření
Ve středu 9. 4. jsme ve škole vařili zajímavá jídla podle receptů Ladislava Hrušky.
Jídla měla být rychlá, jednoduchá a levná. Chtěli jsme vyzkoušet, jestli tomu tak
opravdu je. Banánové minipalačinky s domácím pribiňákem a pizzové šneky nás svým
chutným výsledkem překvapily.
Kryštof Martinák, 6.A

Dne 9. 4. část šesté třídy společně s paní učitelkou Štěpánovou vařila a druhá část
jela do Ústavu sociální péče o mládež v Hlučíně. Já jsem byl vybrán, abych vařil. Pekli

jsme šnečky z listového těsta, pak smažili palačinky z banánů a nakonec jako dezert byl
pribináček. Příprava jídla se nám povedla a všichni jsme se olizovali. Tento den byl pro
nás poučný a zábavný. Máte-li chuť a hlavně chvíli čas, můžete si připravit velmi
dobrou a rychlou svačinku nebo večeři.
BANÁNOVÉ PALAČINKY
Nachystejte si:
1banán, 2vejce a olej
Náplň například:
pribináček, tvaroh, marmeláda
Postup:
V míse rozmělníme banán a přidáme rozšlehané vejce. Vše zamícháme a vzniklou
hmotu naléváme do rozpáleného oleje na pánvi. Osmažíme z obou stran a můžeme
podávat na talíři například s pribináčkem.
Přeji dobrou chuť.
Tomáš Tkačík, 6.A

Návštěva dětí z Darkovic
Dne 16. 4. 2014 nás navštívili žáci čtvrtého a pátého ročníku z Darkovic. Přišli se
podívat do naší školy, seznámit se a zasoutěžit si s budoucími spolužáky. Žáky jsme
nejprve provedli školou, poté byly pro ně připraveny sportovní soutěže v tělocvičně a
nakonec si zahráli na interaktivní tabuli hry - Riskuj na témata: Naše tělo a Naše vlast.
Všichni žáci, jak naši páťáci, tak i děti z Darkovic mě velice překvapili svými skvělými
vědomostmi. Kromě pěkných zážitků a občerstvení si děti odnesly i mnoho dárečků,
které jim naši žáci vyrobili. Už se těšíme na příští rok.
Mgr. Monika Dudová

Cesta do polského Tworkówa
Byl pátek 25. 4. 2014, den plný slunce a vůně jara. Děti ze 4. třídy MŠ „Berušky“
stály před školou a netrpělivě vyhlížely autobus. „Už jede!“, křičely s radostí. Nemohly
se už dočkat, až autobus zastaví, ony si nastoupí a vydají se na cestu do polského
Tworkova zúčastnit se XXII. Mezinárodní divadelní tvorby předškolních dětí.
Letos si děti pod vedením p. ved. uč. Irmy Domanské a p. uč. Ivany Tvrdé
nacvičily zajímavý program – dramatizace hudební pohádky „Sněhurka a sedm
trpaslíků“. Představení se líbilo a sklidilo velký potlesk nejen u polských dětí, ale i u
ostatních přihlížejících.
Za svou snahu byly odměněny krásnými hrami, pastelkami, fixy a barvami. Na
závěr se vyfotily s panem starostou a polskými inspektorkami. Pak je ještě čekalo
výborné pohoštění a cesta domů.
Děti se do Hati vrátily šťastné a plné nezapomenutelných dojmů. Na jejich
radostné tváře se také můžete podívat a to na webových stránkách školy.
p. uč. Ivana Tvrdá, p. vedoucí uč. Irma Domanská

Základní umělecká škola Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně
Vážení rodiče,
výtvarný obor ZUŠ Hlučín nabízí na pobočce ve vaší obci

výtvarné vzdělání široké populaci dětí a mládeže.
Výuka je rozdělena na přípravné studium, základní studium 1. stupně a základní
studium 2. stupně. Probíhá jedenkrát týdně ve zdejší základní škole v tříhodinovém
bloku. Obsahem výuky je malba barvami a pastelem, kresba tužkou a křídami
modelování keramiky, papíru a různých přírodních materiálů.
Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného studia, které
rozvíjí jejich různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a
vysoké školy s výtvarným zaměřením. Každý ročník je ukončen vysvědčením a po
absolvování celého cyklu získají žáci absolventské vysvědčení. Naši absolventi prošli
středními uměleckými školami v Ostravě, Zlíně, Praze a studovali vysoké školy pedagogické fakulty a fakulty architektury.
Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí
amatérské výtvarníky s kultivovaným přístupem ke světu a ostatním lidem.
Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ
má pevná pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí.
Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost.
Minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře, nebo umělecké školy (na
rozdíl od různých zájmových kroužků, nebo soukromé výuky, kde mohou vyučovat lidé
bez jakéhokoliv odborného vzdělání a kvalifikace.)
Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné
vyučovací hodině se učitel věnuje pouze jednomu žáku, nebo malé skupině o 10 až 15
žácích. Tento individuální způsob vyučování je v českém i světovém měřítku naprosto
unikátní.
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně
stanovují rozsah a obsah výuky.
Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje
stát i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky
těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze z části.
Stejně jako v minulých letech otevírá Základní umělecká škola v Hlučíně na
pobočce ve Vaší obci třídu

přípravná výtvarná a estetická výchova pro děti mateřských
škol před nástupem do základní školy.

Výuka je určena dětem předškolního věku a má za cíl seznámit žáky hravou
formou prostřednictvím výtvarných činností s prací ve školním prostředí.
Velmi dobré výsledky této výuky jsou prokázány na bezproblémové docházce
do základní školy těch malých prvňáčků, kteří absolvovali výše uvedenou přípravu.
Výuka bude probíhat jednou týdně.
Vladimír Harman

Bližší informace o studiu na pobočce v obci získáte
u učitele Vladimíra Harmana na tel: 736 121 942

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Mauerová Marta
Dragounová Hedvika
Císařová Gertruda
Broschová Arnošta
Palenčárová Helena
Kapersteinová Gertruda
Kuchařová Anna
Bortlíková Edeltrauda
Olecká Marta
Rupník Hubert
Kolasková Anna
Lichorobiec Vladislav
Plačková Gertruda

94 let
92 let
91 let
91 let
89 let
89 let
86 let
86 let
86 let
84 let
84 let
83 let
83 let

Tyleček Berthold
Plaček Jiří
Tomalová Apolonie

83 let
82 let
81 let

Brožová Ilija
Riemrová Anna

81 let
80 let

Dudová Anežka

80 let

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

