VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XI. a XII. zasedání zabývalo především:
-

-

-

-

-

Návrhem zadání nového Územního plánu pro obec Hať se zapracováním
stanovisek dotčených orgánů a KÚ MSK Ostrava
Řešením požadavků občanů o zpevnění příjezdů k jejich nemovitostem, které
vedou přes pozemky obce
Majetkoprávním vypořádáním pozemku p. č. 2892/2 k. ú. Hať formou úplatného
převodu z vlastnictví fyzické osoby do majetku obce za účelem jeho využití pro
rozšíření polní komunikace Záhumenní
Financováním stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ a postupem prací na
uvedené stavbě
Postupem prací na stavbě „ Telekomunikační rozvody Hať“ včetně financování
uvedené stavby
Problematikou připomínek občanů k rušení nočního klidu a užívání zábavné
pyrotechniky
Výsledkem hospodaření obce k 31.8.2012 včetně návrhu na rozpočtové opatření
č.2/2012
Žádostí ZO ČSCH Hať o změnu v určení účelu pro poskytnutou dotaci
Návrhem projektové dokumentace na realizaci stavby „Zkapacitnění koryta toku
Bečva“, které předložilo Povodí Odry s.p. jako správce uvedeného toku
Výsledkem jednání se zástupci správce vodního toku Bečva, Povodí Odry s.p., ke
změně v předložené projektové dokumentaci na realizaci stavby „Zkapacitnění
koryta toku Bečva“ požadované obci Hať
Návrhem společnosti ASA expert se sídlem v Ostravě na nové zpracování
projektové dokumentace na rekonstrukci kulturního domu včetně změny způsobu
vytápění a jejich návrhem na zpracování žádosti o dotaci na krytí nákladů na
uvedenou rekonstrukci
SFŽP ČR předloženými návrhy smluv - o poskytnutí podpory v rámci OP ŽP ČR,
o poskytnutí dotace a úročené půjčky a návrhem smlouvy zástavní. Všechny
smlouvy souvisí s poskytnutím finančních prostředků na krytí nákladů stavby
„Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků par.č. 1705/10, 1701/130,
1701/88, části pozemku par.č. 1558/156, vše k.ú. Hať a to formou jednak směny za
pozemky obce par.č. 350/8 a 3096 vše k.ú. Hať a jednak úplatným převodem
z majetku fyzické osoby do majetku obce

-

Přípravou realizace protipovodňových opatření na ulici Záhumenní v úseku
navazujícím na MK Lomená

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

-

-

-

-

Žádostí vlastníka domu č.p.8 o krátkodobý pronájem části pozemku par.č. 43/6
k.ú. Hať
Cenovou nabídkou společnosti Exteria Trade s.r.o. se sídlem v Ostravě na
vypracování dokumentace v oblasti požární ochrany a bezpečnosti a ochrany
zdraví při práci
Žádostí občana o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na částečné krytí
nákladů spojených s dopravou osoby s těžkým zdravotním postižením do denního
stacionáře
Návrhem na zveřejnění záměru obce pronajmout prostory v1. podzemním podlaží
objektu MŠ pro účely provozování fitness centra, sauny a masáží
Žádostí ZO ČSCH Hať o vydání povolení ke konání svodu zvířat na IV. Slezskou
výstavu drobného zvířectva konanou v Hati
Žádostí občana o pročištění vodního toku Bečva v úseku od MK Mlýnská až po
most na MK Dolina
Projektovou dokumentací na realizaci akce „Zkapacitnění koryta vodního toku
Bečva“ předloženou správcem vodního toku Povodí Odry s.p.
Pronájmem obecních pozemků, které jsou v užívání soukromých zemědělců
Stanoviskem vlastníka pozemku par.č.1095 k.ú Hať k záměru obce o jeho úplatný
převod do jejího vlastnictví
Žádostí ZO ČSCH Hať o změnu účelu poskytnuté účelově vázané dotace
Návrhem na vyřazení drobného majetku vedeného v inventarizaci obecního úřadu
a to formou fyzické likvidace
Žádostí poskytovatele internetových služeb v obci Hať o umístění přijímače na
budově OÚ
Žádostí majitele domu č.p.8 o vybudování přístřešků na části obecního pozemku
par.č .43/6 k.ú. Hať poskytnutého k užívání majiteli domu na základě smlouvy o
výpůjčce
Návrhem na zpracování projektové dokumentace „Rozvláknění telekomunikačních
rozvodů“ pro druhou etapu stavby TKR Hať
Návrhem na zveřejnění záměru obce směnit pozemky p.č. 3053/1 a 3053/2 k.ú.
Hať za účelem řešení protipovodňových opatření na polní komunikaci Záhumenní
v úseku navazujícím na MK Lomená
Plněním usnesení z XI. zasedání ZO Hať

-

-

-

-

-

Nabídkou společnosti ASA Expert se sídlem v Ostravě na zpracování projektové
dokumentace na rekonstrukci kulturního domu včetně návrhu na změnu vytápění
v KD a návrhem na zpracování žádosti o dotaci na realizaci uvedené stavby
Návrhem na uzavření smlouvy o pronájmu nebytových prostor v suterénu domu
č.p. 600 (pavilon MŠ) společnosti TOM PRESS CZ s.r.o. se sídlem v Hlučíně pro
účely provozování fitness centra, sauny a masáží
Požadavkem na zajištění asistence na přechodu pro chodce, který se nachází
v blízkosti autobusové zastávky na silnici K Hubertu pro zajištění bezpečného
přechodu přes vozovku žáků vystupujících z autobusu
Přípravou mimořádného zasedání ZO Hať
Situací na úseku financování staveb „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ a
„TKR Hať“
Smlouvami předloženými SFŽP ČR o poskytnutí podpory, o poskytnutí dotace a
úročené půjčky a smlouvy zástavní na krytí nákladů spojených s realizací stavby
„Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Výroční zprávou o činnosti příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať za školní rok
2011/2012

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opětovně
informoval o průběhu stavby
„Hať – ČOV a splašková
kanalizace“.
Pokusím se navázat na
červencový
zpravodaj,
ve
kterém jsem Vás informoval jak
o výkopových pracích, tak o
stavbě ČOV.
Práce
na
hlavním
kanalizačním řádu pokračovaly
celé uplynulé období. Konkrétně
hlavní řády:
MK Na Chromině – výkopy
včetně pokládky provedeny mimo úseku od ZŠ směrem k MK U Dvora, tj.cca
80m

MK Rychlovecká – výkopy
a pokládka kanalizace
byla provedena ve
všech
úsecích
Rychlovce
MK Svazácká – hlavní řád
byl proveden včetně
části
přípojek
s usazením čerpacích
šachtic
MK Sportovců a MK
Prostřední – proveden
rozvod hlavního řádu
v komunikaci včetně
přípojek k jednotlivým
nemovitostem
a
usazení čerpacích šachtic.
Dále hlavní řády kanalizace byly položeny na MK Na Stráni, Na Stavech, U Závodu,
Pod Olšinou. MK Lipová je provedena od státní hranice až téměř po MK U Závodu

včetně veškerých odboček, není
proveden úsek před obecním
úřadem. Doufám, že jsem
v tomto výčtu nezapomněl na
některý z provedených úseků.
Jak jsem se již zmínil,
v některých lokalitách jsou již
položeny i přípojky a usazeny
čerpací šachtice k rodinným
domům. Mimo tyto výše
uvedené usazené šachtice jsou
položeny částečně na MK Na

Chromině v úseku od p. Kostelníka až k p. Hubertu Moravcovi, několik, cca 10
čerpacích šachtic, je usazeno na Rychlovci. Šachticemi je osazena celá MK U Závodu,
Na Stráni. MK Lipová, až na pár výjimek, je osazena od státní hranice až po MK
Višňovou. Pokud bychom provedli současnou rekapitulaci, kolik je vykopáno a
uloženo hlavního kanalizačního potrubí, tak zjistíme, že se jedná o cca 8000m,
domovních přípojek k nemovitostem je nainstalováno cca 3100m a usazeno celkem
cca 190 čerpacích šachtic.
Stavba ČOV pokračovala v letních měsících stavbou budovy pro kalové
hospodářství, vybudováním jímky mikrofiltru, vybudování jímky čerpací šachtice. Na
hlavní budově ČOV byl proveden krov, následně byla položena krytina střechy.
V měsíci srpnu se prováděly rozvody elektroinstalace jak na hlavní budově, tak i
budově kalového hospodářství.
V měsíci září se na obou objektech montovala veškerá okna a také dveře.
V současné době se provádí práce na vnitřních omítkách.
Dne 12.10.2012 proběhl již 12.kontrolní den stavby za přítomnosti dodavatele
stavby VOKD a.s., technického dozoru investora, koordinátora BOZP, projektového
manažera SFŽP ČR a investora stavby Obce Hať. Dodavatelem stavby byla podána
zpráva o průběhu stavby, bylo provedeno vyhodnocení současného stavu stavby,
proběhla samotná prohlídka a kontrola stavby jak výkopových prací, tak prací na
objektu ČOV.
Vzhledem k tomu, že již je usazeno, nainstalováno výše uvedené množství
čerpacích šachtic, je z Vašich řad vznášen správný dotaz „V jakém časovém horizontu
se bude montovat technologie čerpací šachtice, resp. čerpadlo?“. Předpoklad
montáže
technologií
do
čerpacích šachtic dle dodavatele
stavby je březen-duben 2013 u
nemovitostí, které jsou nebo
budou osazeny v letošním roce
resp. u všech osazených, pokud
to klimatické podmínky dovolí,
v zimním
období.
Montáže
následně budou pokračovat téměř
do konce stavby.
Z tohoto důvodu bych Vás
všechny, kterým byla nebo bude
na Vašem pozemku usazena
čerpací šachtice požádat o
provedení
přípravy
elektropřípojky pro technologii
čerpací šachtice a zároveň Vás
žádám o provedení přípravy na
oddělení kanalizace splaškové od
dešťové ve Vaší nemovitosti.
Jak by měla být provedena a

co obnáší příprava elektropřípojky se Vám pokusím se stručnosti přiblížit v příloze
tohoto článku.
Dodavatel stavby VOKD a.s. má představu, že na stavbě „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“ bude pokračovat v letošním roce, pokud mu to dovolí klimatické
podmínky, na těchto úsecích:
- Na MK Lipová od MK U Závodu po křižovatku s MK K Hubertu
- MK Na Návrší – provedení pouze hlavního řádu
- Na MK Uzavřená, U Zahrádek – by měl být proveden výkop a položení
hlavního řádu včetně přípojek a usazení čerpacích šachtic
- Na MK Na Chromině pokračování v přípojkách a usazování šachtic až po
křižovatku resp. most (Na Chromině, Višňová, U Bečvy).
Samozřejmě, že všechno na této stavbě nejde a nemůže jít ideálně, jako na každé
stavbě se vyskytnou problémy, tak i na naší stavbě jsou problémy většího či menšího
charakteru.
Dodavatel v mnoha případech nedokončí daný úsek v daném termínu a tím nás
všechny v dotčeném úseku stavby značně omezí. Dochází k opomenutí přemístění
přenosných dopravních značek, k nedostatečnému resp. opětovnému zásypu
vykopaných částí, k včasnému spláchnutí resp. vyčištění již provedených úseků. Tyto
a mnoho dalších problémů je každodenně řešeno přímo na samotné stavbě jak ze
strany investora, tak ze strany technického dozoru investora, ale i přesto k těmto výše
citovaným problémům došlo a dochází.
Jak ze strany investora, tj. obce Hať, tak ze strany dodavatele stavby, bych se chtěl
touto cestou všem občanům omluvit, pokud v úseku u Vašeho rodinného domu došlo
pro Vás k tak nepříjemným situacím.
Rovněž i v tomto vydání zpravodaje bych Vás chtěl poprosit, požádat o pochopení,
trpělivost a zvýšenou ostražitost. Apeluji na všechny účastníky silničního provozu,
zvláště na řidiče motorových vozidel, aby dodržovali omezující dopravní značení,
hlavně omezení rychlosti na všech komunikacích dotčených stavbou.
Příloha:

Příprava elektro přípojky pro napojení rozvaděče osazeného
automatikou ovládání technologie čerpací šachtice.
Před montáží technologického zařízení čerpací šachty tlakové kanalizace zajistí
majitel nemovitosti provedení samostatné přípojky el. energie. Technologické zařízení
může být osazeno tří fázovým motorem – 400V, ale výjimečně i motorem
jednofázovým – 230V.
Naskýtá se několik možností napojení el. energie – příklady uvedeny pro třífázový
rozvod:
a)
napojení z hlavního rozvaděče
nutné osadit 3 fázovým jističem 10 A char. B a pokračovat kabelem CYKY
5C x 1,5 (2,5)(4)

napojení z podružného rozvaděče
provedení bude totožné jako z hlavního rozvaděče. Dle bodu „a“
c)
z místa vhodného k napojení rozvaděče osazeného ovládací automatikou pro
čerpací šachtici.
např. stávající přívod pro nepoužívaný „Darling, přívod pro 3 fázovou
zásuvku apod.
místo konce přívodního kabelu ukončíte v rozvodné krabici (tzn. místo dělení
4 žílové (drátové) soustavy TN-C na 5 žílovou (drátové) soustavy TN-C-S). Z
uvedené rozvodné krabice pokračujeme přes 3 fázový jistič 10A char. B,
k místu napojení rozvaděče osazeného ovládací automatikou pro čerpací
šachtice
b)

Elektroinstalace musí být provedena dle následujících pokynů a platných norem,
osobou, která je oprávněná k provádění elektroinstalací.
Parametry čerpadla :
napětí 400 V, výkon 1,1 kW, proud 3,5A
Rozsah přípojky :
třífázový jistič 10A, charakteristika B
kabel CYKY 5C x … mezi hlavní nebo podružným rozvaděčem a
ovládací automatikou s rezervou cca 0,5 m. Průřez vodičů kabelu podle
délky přípojky
do 10 m kabel CYKY 5C x 1,5
od 10 m do 30 m kabel CYKY 5C x 2,5
od 30 m kabel CYKY 5C x 4
Ovládací automatika je plastová skříňka o rozměrech 21 x 30 x 14 cm (v x š x h )
s krytím IP 54/20.
Montáž ovládací automatiky se provádí na pevné místo (stěna budovy, zídka
apod.) 0,6 až 1,5 m nad terénem ve vzdálenosti max 6 m od čerpací šachty při hloubce
šachty 2,0 m. Pokud je vzdálenost mezi ovládací automatikou čerpací šachtou větší,
bude ovládací automatika osazena na kovový stojan, nebo lze kabely nastavit (za
příplatek první metr 620,- Kč a každý další metr 150,- Kč). Ceny jsou uvedeny bez
DPH. Nastavuje se celá délka mezi ovládací automatikou a šachtou.
V případě požadavku zapuštění automatiky do stěny je nutné vysekat otvor pro
spodní díl plastové skříně o rozměrech 21 x 30 x 5 cm (v x š x h) a od jeho středu
svisle dolů až po terén drážku pro chráničku o rozměrech 6 x 6 cm (š x h). Vysekání
otvoru a drážky není součástí dodávky technologického zařízení, provádí majitel
nemovitosti včetně následných prací – finální úprava povrchu a zazdění.
Kabely mezi automatikou a čerpací šachtou vedou k chráničce o průměru 5 cm.
Chránička bude uložena ve výkopu o šířce cca 20 cm a hloubce 60 cm (pod

komunikací 1,0 m) Zemní práce pro uložení chráničky kabelů provede stavba
v rozsahu PD (v případě větší než projektové délky za úhradu). Dodávku chráničky a
fólie provede dodavatel technologického zařízení v rozsahu PD (v případě větší než
projektované délky za úhradu). Provedení prostupu chráničky kabelů (vyvrtání otvoru
do jímky) provádí stavba
Rozsah stavební připravenosti pro montáž vč. technologie :
místo pro zřízení ČS bude připraveno pro montáž odstraněním stávající
výsadby s možností příjezdu.
provedena přípojka elektro – funkční vč. revize.
Werner Vyletělek

Nespalujte odpad!
Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v duchu
nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které
nám v ovzduší dle zákona „může“ poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně
překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější
onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky
děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí
v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných
onemocnění potrápí až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější úvaha
lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li
některé přírodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně). Dokážeme-li vzduch
znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký průmyslový podnik,
nebo kamna v rodinném domku.
A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní
uhlí, „škodíte“ sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co
vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí
uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem mnohdy
nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady. Z pohledu laika vše, odpady
nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může
spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou
a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl - především v teplotě. Domácí kamna
nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému
spalování, nejsou vybavena ani složitými filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v
kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající

škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen,
kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má karcinogenní účinky. Podle
současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle
zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému,
který stanoví obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku (také podle zákona)
musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č. 86/2002)
je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo,
seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak
vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například pálení listí nebo hnědého uhlí.

Jak škodí spalování odpadů?
● Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC
unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká
jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou
polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty.
● Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená
prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky
ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
● Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu.
● Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev a
uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného dvora.
● Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky.
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
● Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na
zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného dvora.
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům".
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí
v Programu neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP –
"Rizikové látky z domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.

Sběr kol pro Afriku
Jak jsem Vás informoval v minulém
vydání našeho zpravodaje, rozhodla se obec
Hať zapojit do akce „Sběr kol pro Afriku“.
Organizátorem celého projektu je Obecně
prospěšná společnost Kola pro Afriku se
sídlem v Ostravě. Dle sdělení zástupců této
společnosti budou kola sloužit v Africe
žákům, kteří dojíždějí do škol po
neupevněných cestách z větších vzdáleností.
Tomu by měla odpovídat i konstrukce
darovaných kol. Kola by měla být úplná a
funkční, se širším pláštěm. Nejraději
trekkingová, horská, skládačky nebo menší
konstrukce.
Sběr se bude provádět v sobotu 17.11.2012
v objektu Technického dvora na ulici Na Stráni, v době od 8.00 – 11.00 hodin.
Máte-li doma nepotřebné, ale funkční jízdní kolo, neváhejte a podpořte dobrou
věc.
Pavel Kotlář, starosta obce

INFORMUJEME
■ Výzva ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce si dovoluje v souladu s ust.§25, odst. 3, písm.g), zákona č.
458/2000Sb., požádat vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Pokud zásah
do tohoto termínu neprovedete, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. na
dotčené pozemky a provede zásah sama s tím, že dřevní hmota a klest vzniklá s těžby
bude uložena na pozemku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:

1) u nadzemního vedení nízkého napětí do AC 1kV (400/230V):
- u porostu a stromů, u kterých se předpokládá výstup osob - holé vodiče 2m,
kabely a izolované vedení 1,5m
- porosty a stromy bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,5m
2) u nadzemního vedení vysokého napětí nad AC 1kV do AC 45kV včetně:
- u porostu a stromů, na které lze vylézt - holé vodiče 3,1m, kabely a izolované
vedení 2,5m
- stromy a porosty bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,6m
3) u nadzemního velmi vysokého napětí nad AC45kV do AC 110kV včetně:
- u porostu a stromů, na které lze vylézt - holé vodiče, kabely a izolované
vedení vše 4,5m
- stromy a porosty bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 3m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 (www.cezdistribuce.cz). Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
větve dotykem s vedením.
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hať: dožínky
2. Hať: Zvěřinové hody
3. Darkovice: Uliční slavnost
4. Kravaře: ministrantské setkání
5. Darkovice: Mezinárodní setkání starostů
6. Hlučín - Darkovičky: Fajne léto s Technotrasou
7. Šilheřovice: 3. ročník Uliční slavnosti
8. Šilheřovice: Sněm starostů měst a obcí Hlučínska
9. Hať: Slezská výstava drobného zvířectva
10. Hať: Krmáš a Zahrádkářská výstava
11. Hlučínsko: návštěva v Mravenečku - Denním stacionáři pro děti s
kombinovanými vadami
12. Hlučín: 60. výročí založení ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského
13. Píšť: Zahrádkářská výstava
14. Hať: Cvičení hasičů
15. Darkovice: sněm sdružení měst a obcí Hlučínska
16. Hlučín: Koláčobraní
17. Hlučínsko: Starostové Hlučínska darovali krev
18. Hať: Bazar dětského oblečení
19. Hať: Vítání občánků

■ Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku vzdělávací projekt Sdružení obcí Hlučínska ,
který se formou kurzů, seminářů, exkurze a
vzdělávacích
materiálů
snaží
prohloubit
ovocnářské schopnosti a dovednosti, podpořit
tradici ovoc nářství na hlučínském venkově, která
byla v minulosti velmi bohatá.
Kurzy jsou určeny podnikatelům, zástupcům
a čelnům neziskových organizací, veřejné správy
a příspěvkových organizací.
Účast na kurzu je bezplatná, přihlášky
posílejte na e-mail: hlucinsko-ovoce@centrum.cz
nebo volejte na tel.číslo: 776 602 644.
Bližší
informace
naleznete
na
www.hlucinsko.eu/ovoce , na vývěskách OÚ nebo na Obecním úřadě Hať.

POZVÁNKY

Plesová sezóna 2013 v KD Hať
5.1.
12.1.
19.1.
26.1.
27.1.
1.2.
2.2.
9.2.

Obecní ples
Sokolský ples
Myslivecký ples
Zahrádkářský maškarní ples
Dětský maškarní ples
Chovatelský ples
Hasičský ples
Ples Unie rodičů

Obec Hať pořádá XII.ročník folklórního festivalu
hlučínských písní, tanců a humorného vyprávění

KOLAJA 2012
v neděli 4.listopadu 2012 v 15.00 hodin
v sále Kulturního domu v Hati.
V programu vystoupí soubory:
Majiček ze Šilheřovic ♫ Vlašanka z Bohuslavic
Burianky z Bolatic ♫ Radość ze Zabelkowa
Seniorky z Bolatic ♫ Bejatka ze Štítiny
Tworkauer Eiche z Twórkowa

Vstupné dobrovolné ♫ Srdečně zvou pořadatelé

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Zahájení nového školního roku v mateřské škole
A je tady podzim. Listí žloutne, počasí je dost vrtkavé, ale u nás v mateřské škole,
je už dobře. Děti jsou spokojené. Před měsícem však byla situace úplně jiná. Nově
příchozí děti plakaly a nebyly k utišení. Díky laskavému a trpělivému přístupu všech
učitelek slzičky zmizely a zůstal jen úsměv.
Podle psycholožky Ladislavy Lažové dělá dětem - nováčkům největší problémy
následující věci: odloučení od rodičů, adaptace na nové prostředí, zejména kolektiv
dětí, stravování v mateřské škole a sebeobsluha. A jak dlouho obvykle adaptace
probíhá? U každého jinak. Většina dětí se těší a zvykne si rychle. Adaptaci často
komplikují sami rodiče. Častou chybou je dlouhé loučení v šatně či třídě, tam děti
velmi dobře manipulují s rodiči s množstvím
pusinek a vyznáním lásky. Zdravě sebevědomé
dítě tohle nepotřebuje. A největším nešvarem je
poskakování a mávání před okny třídy, píše
psycholožka. Pokud rodiče něco nepokazí, dítě už
první den odchází ze školky s radostí a těšením se
na další den. Neboť každý den přináší něco
nového, zajímavého a nevšedního.
Prostřednictvím kamaráda Krtečka se děti
formou hry seznamují s novým prostředím (téma
S krtkem ve školce), s kamarády (téma Krtek volá
kamarády), ale taky se strukturou rodiny, význam práce v rodině, úcta k rodičům i
prarodičům (téma Kdo bydlí v domečku). V tématu Co vyprávěl krtek o podzimu, se
seznamovaly s hlavními znaky podzimu, změnami v přírodě a péčí o životní prostředí.
Tématem prvního říjnového týdne byl v obou naších mateřských školách KRTEK
A DRAK PYTLÍK. Zpěv písně „ Vyletěl si pyšný drak“ se radostně rozléhal třídami, k
tomu si ještě děti s chutí zatančily, naučily se básně o dracích, kreslily, malovaly,
stříhaly a lepily draky i dračí ocásky a netrpělivě se vyptávaly, kdy už bude konečně
ten pátek. Zlatou tečkou tohoto kreativního týdne byla totiž páteční DRAKIÁDA. Od
15 hod. se začali scházet na poli p.Gajdy rodiče s dětmi a samozřejmě i s vytouženými
létajícími draky. A protože vítr vál dost silně, draci vzlétli a létali nad krajinou jako
opravdoví vládci povětří. Draci vlastnoručně zhotovení zručnými rodiči, ale i ti
koupení, létali jako o závod. Ještě, že je pole pana Gajdy takové dlouhé, každý si mohl
najít místo pro svého šampiona tak, aby se v letu nesrazil s jiným. Draci létali a děti
byly šťastné, že zrovna ten jejich drak umí vyletět tak vysoko. A když k tomu mohly

přikusovat čokoládovou oplatku a popíjet sladké pitíčko nebo si zakousnout do
šťavnatého párečku - s mamkou nebo taťkou -nemělo to chybu. I pro dospěláky bylo
připraveno pohoštění - káva čaj, párek s chlebem - vše jako sponzorský dar paní
Škrabalové.
Na závěr si nechal p.Gajda nastoupit všechny děti do řady, poděkoval jim za účast
a každému osobně potřásl rukou a předal upomínkový DIPLOM. Pak nám ještě nad
hlavami zabzučelo jeho motorové letadélko na dálkové ovládání a předvedlo svůj
akrobatický let. Bylo to moc pěkné.
Nejenom děti, ale i my, paní učitelky z obou mateřských škol bychom chtěly touto
cestou poděkovat manželům Gajdovým, Janišovým a paní Škrabalové za krásně
prožité odpoledne.
Děkujeme.
Ivana Tvrdá uč. MŠ Hať

Školní družina při ZŠ a MŠ v Hati ve školním roce
2011/2012
Školní družinu navštěvovalo celkem 30dětí. Celý rok děti provázela motivační
hra"Smajlík".
Děti
sbíraly Smolíky za
práci a pěkné chování.
Motivační hra byla
hodnocena průběžně
na konci každého
měsíce. V září jsme
vyzdobili družinu a
jídelnu
papírovými
výrobky s podzimními
motivy.
Díky
krásnému podzimnímu
počasí
jsme
byli
především venku, na
zahradě a na hřišti. Závěrem měsíce proběhl v družině kurz "Korálkování" nejen pro
děti navštěvující ŠD. Účastníci si odnesli domů vlastnoručně vyrobené originální
korálky. V říjnu jsme vyráběli výrobky z přírodnin, které si děti
nasbíraly při pobytu venku. Děti si vyzkoušely netradiční kresbu s CD, origami,
barvenou rýži ve sklenici. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže školních družin

z Hlučínska "Kam se ježek v zimě schová". Uspěl Ondřej Šústek(2.tř.) - získal 2.místo
v 1.kategorii za svůj akvarel. V listopadu si děti vyzkoušely malování na sklo,
ilustrovaly loď v láhvi a vyrobily si 3D domek. Opět jsme využili příjemného počasí k
pobytu venku. Proběhl další kurz, tentokrát "Základy pletení z papíru". Celý prosinec
jsme věnovali blížícím se svátkům. Děti kreslily zmizíkovou technikou Mikuláše,
vyrobily si čerta a anděla. Svými výrobky (vánoční ozdoby, vločky) vyzdobily
družinu, jídelnu a chodbu. V lednu jsme využili sněhové nadílky k hrátkám venku.
Děti si vyrobily rámeček z těstovin na fotku a karnevalové masky. Podobně i v únoru
jsme chodili ven. V družině se děti bavily výrobou papírových hraček (veverka,
kornoutek), malovali jsme šnečí domek, navlékali a tvořili obrázky z korálků. V
březnu děti svými výrobky vyzdobily jídelnu - ptáci,ovečky. Využili jsme jarního
počasí k pobytu venku. V dubnu jsme se zaměřili na velikonoční tématiku. Děti si
vyrobily zajíčka, slepičku a ze skořápky s řeřichou zvířátko. Zúčastnili jsme se školní
soutěže ve skocích přes švihadlo. Pokud počasí dovolilo, byli jsme na zahradě nebo
hřišti. V květnu jsme vyrobili dáreček maminkám k svátku a také 3D papírová
zvířátka. Venku se děti věnovaly sportovním činnostem. V červnu jsme upřednostnili
pobyt venku ke sportovním aktivitám, hrám, kresbě křídami. Pokud počasí
nepřálo,věnovaly se děti v družině činnostem,které mají rády a preferují celoročně
(např.Lego, Cheva,omalovánky,vystřihovánky,...). Výborně naší školní družinu
reprezentovalo družstvo ve složení: Aneta Tomová (1.tř.), Matouš Ochvat (1.tř.),
Adam Gajdošík (1.tř.), Ondřej Šústek (2.tř.) a Tomáš Ochvat (2.tř.).Toto družstvo
získalo ve sportovní soutěži školních družin z Hlučínska na ZŠ Tyrše 2.místo v
1.kategorii.V červnu proběhl poslední kurz "Výroba šperků technikou smaltování".
Školní rok jsme zakončili v družině slavnostně vyhodnocením celoroční hry
"Smajlík". Nejšikovnější děti získaly diplom a drobnou odměnu.
Soňa Mílová,vychovatelka ŠD

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Požár v Základní škole
V podvečerních hodinách dne 5. 10. jsme v Hati mohli zaslechnout sirény několika
hasičských vozidel a vidět zvýšený pohyb hasičů. Ptáte se, co se stalo a kde? V naší
Základní škole hořelo.
Jednotka z Hati, posílená o další jednotky z Šilheřovic, Markvartovic a dokonce i
z Ludgeřovic vyjela k ohlášenému požáru v prostorách Základní školy. V objektu totiž
probíhala rekonstrukce šaten žáků nižšího stupně, která byla naplánovaná na odpolední

hodiny, aby nebyla omezena výuka ve škole. Díky neopatrnosti dělníků při svařování
došlo k požáru. Při pokusu o uhašení dělníci narušili plynové vedení a došlo k malé
explozi. V této době navíc ve škole probíhal večerní kurz a každodenní úklid tříd. Díky
hustému kouři došlo k uvěznění několika osob na obou pavilonech. Naštěstí se
v objektu nacházel duchapřítomný školník, který zavolal na linku 150 a nahlásil celou
událost hasičům.
Po vyhlášení poplachu se členové naší jednotky dostavili do hasičské zbojnice, kde
se dovybavili potřebnými ochrannými prostředky a vyjeli oběma zásahovými vozidly
na místo požáru. Na místě byli přibližně za šest minut od vyhlášení poplachu. Za tuto
dobu se stihli ze svých domovů dopravit do hasičské zbrojnice, obléct se do
zásahových obleků a dojet hasičskými vozidly na místo události. Již po příjezdu mohli
hasiči vidět hustý kouř stoupající ze střechy budovy. Naše cisterna byla na místě jako
první a po zhodnocení situace velitelem bylo započato s likvidací požáru. Hasiči
natáhli hadice a začali s hašením pomocí dvou proudů vody. Druhé zásahové vozidlo
zastavilo před vstupem do školy. Jelikož naše jednotka nedisponuje dýchacími přístroji
a nemůže tím pádem do budovy, kde probíhá požár, tak bylo velitelem zásahu
rozhodnuto provést alespoň částečnou evakuaci osob. Dalším úkolem bylo zhodnotit
celou situaci průzkumem a zjistit tak rozsah požáru. Před příjezdem dalších jednotek
naši hasiči uzavřeli silnici pro další hasičskou techniku, prováděli hašení z vnějších
prostor, částečnou evakuaci osob a zřídili shromaždiště zraněných na hřišti, kde byly
postupně odváděny osoby z objektu školy. Již za několik minut přijela na místo
jednotka ze Šilheřovic, následovaná jednotkou z Markvartovic, která za použití
dýchacích přístrojů započala s hledáním zraněných dělníků ve škole. Tyto jednotky
také provedli evakuaci všech osob ze školy. V této činnosti jim také pomohli hasiči
z Ludgeřovic, kteří zároveň prováděli průzkum v okolí objektu. Při provedeném
průzkumu ve škole bylo hasiči nalezeno ohnisko požáru a také všichni dělníci. Dva
z dělníků, kteří pracovali ve škole, byli těžce popálení. Jednalo se o popáleniny na
rukou a na obličeji. Dále měli vážná zranění, jelikož byli odhozeni explozí. První
z dělníků měl roztříštěnou ruku a druhý pohmoždění hrudního koše. Třetí z dělníků byl
po chvíli nalezen mrtvý pod troskami zřícené střechy šatny. Jelikož se nedařilo
zlikvidovat požár okamžitě, tak bylo velitelem zásahu rozhodnuto o rozšíření hasících
míst. Hašení tedy probíhalo našimi hasiči ze směru od hřiště, hasiči z Markvartovic
uvnitř objektu a také hasiči ze Šilheřovic ze strany od mateřské školky. Tato strategie
byla úspěšná a došlo k likvidaci požáru. V průběhu zásahu probíhala celková evakuace
všech osob z objektu. Při prohledávání byly nalezeny dvě zraněné osoby, které měli
zranění způsobené po uklouznutí na schodech při vzniklé panice po výbuchu. Tito a
další zranění byli transportováni na shromaždiště osob, kde hasiči prováděli ošetřování
a přípravu k převzetí zraněných lékařem. Celková evakuace proběhla do několika

minut. Osoby byly evakuovány buď přirozenou cestou, nebo na nosítkách na
shromaždiště, kde byli následně podle potřeby ošetřeni.
Celá tato situace naštěstí proběhla v rámci taktického cvičení jednotek 14. okrsku,
o kterém hasiči dopředu nevěděli. Účelem tohoto cvičení bylo prověřit dojezdové časy
jednotlivých jednotek na místo události, postupy a zásady při likvidaci rozsáhlejšího
požáru, vyhledávání a transport osob. Velký důraz byl kladem především na
poskytování první pomoci. Na závěr cvičení proběhlo krátké
vyhodnocení a jednotky se vrátily na své základny.
Z pohledu vedoucího cvičení a dalších pozorovatelů
bylo cvičení hodnoceno velice kladně a přínosně. Při této
události bylo navíc vidět, že hasiči v průběhu roku
absolvovali různá školení a znalosti, kterých při nich nabyli,
umí zužitkovat i při tak rozsáhlé události jako je požár
základní školy.

Železní hasiči z Hati
Tak jako v loňském roce, tak i letos se někteří naši
členové zúčastnili fyzicky náročných soutěží TFA
(Toughest Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežije). Cílem
těchto soutěží je prověřit fyzickou a psychickou přípravu
jednotlivých závodníků pomocí náročných disciplín. Mezi
tyto disciplíny patří například roztahování hadic, překonání 2m bariéry, transport 80 kg
figuríny, provádění několika desítek úderů 10 kg kladivem na trenažéru, transport
těžkého závaží a další. Závěrem většinou bývá výběh do výškové budovy a zdolání
několika stovek schodů. To vše v plné „hasičské“ polní. Závodník je tedy oblečen
v zásahovém obleku, má helmu, rukavice, zásahovou obuv a na zádech dýchací
přístroj. Dohromady má tedy závodník na svém těle necelých 20 kg navíc.
V letošním roce naši hasiči započali sezónu na domácím závodě, který probíhal
v prostorách Základní školy v Hati. Zde byly na hasiče, závodníky připraveny klasické
překážky a výběh absolvovali v objektu školy. Tento závod byl náročný hlavně díky
počasí, kdy teplota vystoupla na 38 stupňů a jakýkoliv pohyb v zásahovém obleku byl
velmi náročný. Za náš sbor se závodu zúčastnili Miroslav Svoboda, Zdeněk Janoš,
Čecháček Martin a David Žídek. Ze jmenovaných se nejlépe umístil Zdeněk Janoš,
který se umístil na 5. místě. Vítězem této soutěže se stal mistr polské republiky
v soutěžích TFA Zdzieblo Martin z Krakowa.
Další soutěž se konala ve Strahovicích. Zde nás reprezentovali dva závodníci a to
Miroslav Svoboda a Zdeněk Janoš. Zde se druhý jmenovaný umístil na výborném
druhém místě. Miroslav Svoboda po zaváhání na bariéře závod nedokončil. Po dvou

týdenní odmlce se konala další soutěž a to v Horní Suché okres Karviná. Pro
závodníky bylo na této soutěži přichystáno více disciplín a na závěr čekal závodníky
výběh do budovy těžební věže František. V číslech to je pro představu 290 schodů,
neboli 22 pater. Celou trať i s výběhem hasiči absolvovali v časech kolem 5 minut.
Zde závodila opět stejná dvojice a to Miroslav Svoboda a Zdeněk Janoš. Miroslav
Svoboda se umístil na 27. místě a Zdeněk Janoš na 14. místě. O měsíc později se
konala soutěž v Ludgeřovicích, kde si poprvé vyzkoušel TFA disciplíny Lukáš
Grabovský. Tato soutěž je ozvláštněna tím, že se zde běží ve dvojicích a jsou zde
odlišné úkoly, které jsou každý rok jiné, a nelze se na ně připravit. Dvojice ve složení
Lukáš Grabovský a Miroslav Svoboda se nakonec umístila na 14. místě. Pro svou
spolupráci při absolvování jednotlivých disciplín si vysloužili velký obdiv jak z řad
soutěžících, tak z řad diváků. Další účast měli naši členové na soutěži v Závadě, kde
Lukáš Grabovský obsadil 19. místo, Miroslav Svoboda 13. místo a Zdeňkovi Janošovi
se podařilo umístit na výborném prvním místě. Jako jediný z celé startovní listiny
dosáhl času pod 4 minuty.
Vyvrcholením letošní soutěžní sezóny byla účast našich borců na finálovém
závodu Poháru ředitele moravskoslezského kraje v Ostravě. Tato soutěž je považována
za nejtěžší v moravskoslezském kraji, neboť závodníci musí absolvovat silové
disciplíny na náměstí před budovou Nové radnice a na závěr vyběhnout na ochoz
radniční věže. Celkově musí zdolat 550 schodů. V nabité startovní listině účastníků
z celé republiky a Polska se naši hasiči neztratili. Miroslav Svoboda se umístil s časem
08:05,97na 49. místě a Zdeněk Janoš s časem 05:41,22 na 22 místě. Vítězem této
soutěže se poprvé stal již jednou zmiňovaný Zdiezblo Marcin, který dosáhl
neuvěřitelného času 4:24,98. Celkově se této soutěže zúčastnilo přes osmdesát
závodníků.
Ačkoliv počasí již nepřeje těmto soutěžím, tak se naši hasiči zúčastní ještě jednoho
závodu a to Železného hasiče v prostorách Vysoké školy Báňské dne 17. listopadu.
Nezbývá než jim popřát hodně úspěchů a sil do tohoto letos posledního závodu a také
do všech dalších, kterých se zúčastní.
Hasiči Hať
http://www.hasici-hat.unas.cz

Ze života Myslivecké společnosti v Hati
Myslivci v Hati působí v rámci Myslivecké společnosti
Hubert Hať, která obhospodařuje přes 1300 ha honební plochy
na katastru obce. Ze současné výměry tvoří honitbu převážně
intenzivně obhospodařované polní kultury, lesní smíšené

porosty s menšími ostrůvky smrkových mlazin a kousek vodní plochy. Samotný revír
se rozkládá od obce Darkovice, až po obec Vřesinu a Šilheřovice.
Myslivecká společnost má v současné době 27 řádných členů převážně z Hati.
Společnost zastupuje zvolený výbor v čele s předsedou Davidem Tománkem,
mysliveckým hospodářem Mudr. Danem Gavlíčkem, místopředsedou Josefem
Majerem, jednatelem Tomášem Dudkem, a finančním hospodářem Janem Legerským.
Mnoho lidí má v dnešní době velice zkreslený pohled na činnost myslivců
a myslivost samotnou. Vážení spoluobčané věřte, že pokud chtějí myslivci svůj
koníček provozovat, musí být nejen svědomití, ale hlavně řádní hospodáři. Myslivci
musí pečlivě se zvěří jím svěřenou myslivecky hospodařit. Z toho vyplývá, že bez
pořádání kulturních akcí pro veřejnost, těžko by si mohli dovolit provozovat tak
finančně náročnou činnost.
Ač se to lidem nezdá, myslivci vykonávají ve svém volném čase spoustu činností,
o kterých málo mluví, protože to berou za slušnost a samozřejmost. Každým rokem
upravují lesní cestičky, sázejí stromky, staví myslivecká zařízení, nakupují na své
náklady krmivo a medikamenty pro zvěř, které pak od podzimu do jara vkládají zvěři
do krmelců na přilepšenou. V době nouze a v době sněhové pokrývky pak rovněž
zakládají do krmelců seno.
Myslivci vždy počátkem roku pořádají v Hati myslivecký ples. Pro hosty plesu
jsou připraveny speciality myslivecké kuchyně a přirozeně bohatá tombola, která
nikdy nemůže zapřít, že jsme i lovci. Pro účastníky plesu výhra srnčího, nebo daňčího
kusu, zajíce, bažanta či kačeny v tombole bývá neobvyklá a věříme, že udělá radost.
Jsme velice rádi, že se lidé vždy v hojném počtu přijdou pobavit na náš ples, za což
děkujeme a můžeme slíbit, že uděláme vše proto, abychom si zachovali Vaši přízeň.
Občané můžou počítat s tím, že počátkem roku 2013, konkrétně 19. ledna tradiční ples
myslivců v Hati opět bude.
Letos, dne 1. září, jsme uspořádali pro širokou veřejnost již tradiční zvěřinové
hody. Občerstvení bylo jako vždy připraveno a občanům jsme nabídli lahodné pokrmy
připravené z „darů“ našich lesů. Maso ze zvěřiny se pyšní vysokým obsahem
minerálů, nízkým podílem tuku a po tisíce let plnilo nezastupitelnou úlohu v jídelníčku
člověka. Samozřejmě nechybělo také dobré pivko, kolo štěstí a pro děti program
s ukázkou střelby. Účast byla přes nepříznivé počasí slušná, jen nás trochu mrzelo, že
naše zvěřinové pochoutky nepřišli ochutnat představitelé obecního úřadu v Hati.
V příštím roce bychom chtěli na myslivecké chatě uspořádat pro děti ze Základní
školy v Hati dětský den. Budou připraveny hry, které dětem pomůžou poznat krásy
i taje přírody, předvedeme ukázku střelby z loveckých zbraní a děti si budou moci
vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Pořádání mysliveckého dětského dne a práce s naší
mládeží nám dává naději, že v našem působení budeme mít nové a zdatné

pokračovatele, kteří budou mít naši přírodu stejně tak rádi jako my a taky že můžeme
dětem touto cestou přiblížit českou myslivost a život v naší krásné přírodě.
Myslivosti zdar!
Za MS Hubert Hať – Legerski Jan

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Willaschková Hedvika
Konečná Marta
Koslowská Marta
Gogolín František
Mikula Valentin
Staňková Hedvika
Viktorin Bruno
Plaček Richard
Ronczka Josef
Smolková Felicita
Plaček Alois
Mikesková Anděla
Plaček Hubert
Čižmáriková Ludmila
Pardubická Elfrida
Šula Adolf
Gonsiorová Olga
Rupníková Lucie

94 let
93 let
88 let
86 let
84 let
84 let
82 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let

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

