SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
polovina roku je za námi a místní komunikace jsou neustále ve stejném stavu jako před
zimním obdobím loňského roku. Stav místních komunikací zůstal po zimním období ve
stejném, ne-li stavu horším.
Ale o generálním dodavateli stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ jsem se
již zmiňoval v předcházejících vydáních našeho zpravodaje a nechci se neustále
opakovat.
Od konce února letošního roku probíhala výběrová řízení na dodavatele stavby
„Hať – ČOV a splašková kanalizace – dokončovací práce“. Proběhlo pět kol
výběrových řízení na zhotovitele této stavby.
V pátém kole se podařilo vybrat dodavatele těchto dokončovacích prací.
Dokončovací práce spočívají v převážné míře v opravě již výše zmíněných místních
komunikací.
Hodnotící komise vybrala na dokončovací práce společnost Jankostav s.r.o.,
ul.Štěpańákova 31/714, 719 00 Ostrava – Kunčice. Smlouva o dílo byla podepsána
s uvedenou společností 17.6.2015. Termín ukončení stavby je dán smluvními
podmínkami a je to 55 dnů po podepsání smlouvy o dílo.
Úvod prázdnin bude tedy ve znamení většího ruchu stavebních strojů na Chromině,
Rychlovci, Šalvici a také v Kotlině. Nebudu jmenovat všechny ulice, které budou
dotčeny dokončovacími pracemi, ale myslím si, že budeme všichni rádi zato, že už
nebudeme omezováni neopravenými komunikacemi.
Chtěl bych Vás opětovně požádat o trpělivost a obezřetnost při těchto závěrečných
pracích na našich komunikacích.
Apeluji na všechny účastníky silničního provozu, zvláště na řidiče motorových
vozidel, aby dodržovali omezující dopravní značení, hlavně omezení rychlosti na všech
komunikacích dotčených stavbou.
Všem spoluobčanům děkuji za pochopení.
Werner Vyletělek, starosta obce
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VYBRÁNO

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 4.zasedání dne 9.6.2015 zabývalo především:
-

kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání ZO
informací o jednání RO od posledního zasedání
Závěrečným účtem Sdružení obcí Hlučínska za rok 2014
Zprávou kontrolní a revizní komise SOMH o výsledku hospodaření SOMH za rok
2014 a Závěrečným účtem SOMH za rok 2014
realizací strategie komunitně vedeného místního rozvoje na území Místní akční
skupiny Hlučínsko z.s. na období 2014-2020
Závěrečným účtem a účetní závěrkou obce Hať za rok 2014 vč. Zprávy o výsledku
přezkoumání hospodaření
navýšením odměn neuvolněných členů zastupitelstva (NV č.52/2015Sb.)
zadáním zpracování Strategického plánu obce na léta 2015-2025
analýzou nákladů spojených s provedením podružného řádu (přípojky) kanalizační
sítě pro nově připojované nemovitosti
převzetím daru soukromé ulice Souběžná od fyzických osob do majetku obce
prodejem obecního pozemku s bezúplatným věcným břemenem

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
• informací o prázdninovém provozu MŠ v době letních prázdnin
• poskytnutím fin.příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s péčí ve
zdrav.zařízení pro občana s těžkým zdrav.postižením
• oznámením MS Hubert Hať o pořádání střelecké soutěže den 29.5.2015
• uzavřením pachtu pozemků v lokalitě Rychlovec
• úhradou nákladů za hudební produkci pro procesí ke kostelu sv.Urbana v Tworkowě
• žádostí o pronájem obecního pozemku
• vykoupením pozemku od fyz.osoby pod autobusovou zastávkou Hať –pošta
• možností využívání myslivecké Hanysovy chaty pro pořádání kulturních akcí i pro
jiné spolky působící v obci
• výsledkem výběrového řízení na veř. zakázku „Zateplení domu čp.220 v Hati“
• určením disponujících osob k běžnému účtu obce
• žádostí občana o povolení zřízení oplocení u obecního pozemku
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• podáním žádosti o udělení licence na provozování televizního kabelového vysílání
kanálu INFO HAŤ
• zadáním zpracování strategického plánu obce na léta 2015-2025
• výsledkem výběrového řízení na obnovu PC na OÚ
• projednáním Závěrečného účtu a účetní závěrkou obce za rok 2014 včetně Zprávy o
výsledku přezkumu hospodaření
• analýzou nákladů spojených s provedením podružného řádu kanalizační sítě pro nově
připojované nemovitosti
• programem 4.zasedání ZO
• zrušením výběrového řízení na veř.zakázku „Odstranění vad a nedodělků na stavbě
Hať – ČOV a splašková kanalizace“
• zahájením zadávacího řízení na veř.zakázku „Odstranění vad a nedodělků na stavbě
Hať – ČOV a splašková kanalizace“ včetně jmenování komisí pro výběr
• doplněním obecního mobiliáře o koše na psí exkrementy
• návrhem na převzetí soukromé ulice Souběžná do majetku obce formou daru od
fyzických osob
• prodejem obecního pozemku s bezúplatným věcným břemenem fyzické osobě
• výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku „Odstranění vad a nedodělků na
stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
• vypsáním výběrového řízení na výkon funkce TDI na stavbu „Hať – ČOV a
splašková kanalizace“

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Setkání po letech
Devětapadesát let po maturitě se studenti gymnázia v Hlučíně setkali v pátek 22.
května se svým profesorem.
Parta, která studovala na hlučínském gymnáziu v letech 1953 až 1956, a jejich
třídní Jaromír Volek se jako každý rok v květnu opět setkali v hlučínském Penzionu u
svatého Floriána. „Tehdy ještě nebylo našemu profesorovi ani třicet let. Měl dvě děti,
tak vždycky říkával, že Volek má dva volečky,“ vyprávěl o jeden z tehdejších
gymnazistů, inženýr Adolf Vjačka. „V dějepise jsme tehdy v padesátých letech museli
tuží začerňovat některá nepohodlná jména,“ přidal vzpomínku.
„Dříve jsme se scházeli co pět let. Ale když už to bylo padesát roků od maturity,
zkrátili jsme interval. Teď se potkáváme každý rok, pokaždé v hlučínském Penzionu u
svatého Floriána, aby se nám to nepletlo,“ prozradil někdejší chirurg, MUDr. Jiří Říha,
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CSc. Podle něj není květnový termín inspirován datem maturity. Vybrali ho prá proto,
že na jaře se všem zapalují lýtky, tak je dobré se sejít.
Letos se setkalo deset tehdejších maturantů a povídání u vínka si užili. Pro svého
profesora připravili dopis, v němž připomněli i své další učitele. Přidali upřímné
poděkování. „Můžeme svým vnučkám a vnukům předávat vzpomínky na své studijní
roky, říkat ono někdy omšelé – to za našeho mlada – nás učili náš pan třídní profesor se
svými kolegy Šuráněm, Svobodou, Pokorným, Halfarem, Poláškem, Neherovou,
Měrkovu, ale i tělocvikářem Kozákem, a nelze nevzpomenout ředitele Strádala a jeho
choť a také svéráznou postavičku tehdejšího typického školníka Parůžka. Ti všichni
nám do morku kostí vštípili přináležitost ke svému gymnáziu, dali nám základy pro
trvalá přátelství ze školních lavic. Z jejich vědomostí, které nám předávali, jsme těžili
na dalších školách a pak na svých profesních cestách životem,“ napsali bývalí studenti,
dnes dámy a pánové seniorského věku, svému třídnímu, který je učil ruštinu a
občanskou nauku. „Podívejte, jakou nádheru mi připravili,“ chlubil se
jednadevadesátiletý učitel Jaromír Volek precizně provedeným dopisem.
Pozdravit unikátní sešlost přišel i starosta Hlučína Pavel Paschek. „Pamatuju pana
profesora ještě z dob, kdy jsem na gymnáziu v Hlučíně v letech 1981 a 1985 studoval já.
Chvíli mě učil svou milovanou němčinu. Vždycky to byl velmi důstojný pán, který se
nikdy nerozčiloval,“ připomněl starosta svá studentská léta.
Ivana Gračková, tisková mluvčí města Hlučín

Je lepší vzít si hypotéku, nebo bydlet v pronájmu?
Hypotéka, nebo pronájem? Toť otázka. Na hypotečním trhu je dnes živo, protože
rekordně nízké úrokové sazby hypoték vytvořily ideální podmínky pro financování
vlastního bydlení. Avšak nájmy se také snížily a pro mnoho lidí mohou být výhodnější.
O tom, zda je zrovna pro Vás teď lepší koupit nemovitost, nebo být v nájmu, rozhoduje
řada ukazatelů. Podíváme se na ty nejdůležitější.
Finanční možnosti a věk
Na hypoteční úvěr v současnosti dosáhne téměř každý, kdo má stabilní příjem,
včetně lidí se zaměstnáním na dobu určitou. Jeho průměrná výše v 1. čtvrtletí roku 2015
mírně přesahuje hranici 1,7 milionu Kč a díky výhodným úrokovým sazbám stoupá i
zájem o dlouhodobou (pětiletou) fixaci hypoték, které se sjednávají na 5 až 40 let.
Při zvažování hypotéky pečlivě posuďte své potřeby, možnosti, finanční situaci i
věk. Čím dříve ji začnete splácet, tím déle pak budete od vysokých měsíčních poplatků
osvobozeni. Sečtěte své příjmy a výdaje, ke kterým přidejte i ty na bydlení v nové
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nemovitosti, a počítejte i s finanční rezervou pro případ výpadku příjmů. Většina bank
pak stejně vyžaduje životní pojištění.
Mladým párům, které ještě nemají stabilní zaměstnání a nevědí, ve kterém městě
chtějí bydlet, se doporučuje začít nájemním bydlením. Obzvlášť v Praze jsou navíc
pronájmy oproti hypotéce levnější. Bydlení v nájmu je z finančního hlediska obvykle
výhodné i tehdy, pokud v dohledné době očekáváte nemovitost jako dědictví nebo dar.
Výběr lokality
Zatímco úrokové sazby hypoték jsou v celé České republice stejné, ceny
nemovitostí a pronájmů se značně liší. Hypoteční úvěr se tak vyplatí tam, kde je jeho
splátka stejná nebo nižší než tržní nájem. Platí to např. pro Ostravu, pro Ústí nad
Labem, ale i pro Brno. Naopak v Praze jsou nemovitosti tak drahé, že se tam stále větší
oblibě těší nájemní byty.
Nezapomeňte při svých úvahách hypotéku navýšit o měsíční náklady na bydlení
včetně fondu oprav, pojištění apod. Pokud bude pronájem alespoň o čtvrtinu levnější
než takto upravená splátka hypotéky, může být pro Vás lepším řešením. Třeba v situaci,
kdy chcete mít otevřenou cestu ke snadnému odstěhování nebo na hypotéku
nedosáhnete kvůli věku či finančním možnostem.
Když si spočítáte, kolik za nemovitost financovanou z hypotéky zaplatíte i s úroky a
s poplatky, možná zjistíte, že je pro Vás skutečně výhodnější pronájem. Navíc, protože
ceny pronájmů z důvodu levných hypoték klesají, spolehlivých nájemců začal být
nedostatek a mají všude dveře otevřené. Také nový občanský zákoník vylepšil jejich
podmínky.
Osobní preference
To, zda si vzít hypotéku, nebo raději zvolit nájemní bydlení, ovlivňují i aktuální
osobní preference jako například založení rodiny nebo kariérní růst.
Obecně se dá říci, že pokud jste se už rozhodli pro určité místo, má pořízení
vlastního bydlení smysl, protože na rozdíl od pronájmů nabízí mnohem větší jistotu.
Plusem je také dlouhodobý růst cen nemovitostí, možnost přizpůsobit byt či dům svému
vkusu, volně s ním nakládat a mít ho jako zajištění na stáří.
Čas a peníze na údržbu a opravy
Nepodceňujte ovšem údržbu nemovitosti, která může být i velmi drahá a časově
náročná. Z tohoto hlediska si část populace nemůže vynachválit pronájmy, u nichž
hlavní starosti leží na bedrech majitele. Přesto bydlení "ve svém" upřednostňuje většina
Čechů – podle aktuálního průzkumu ho vlastní už 77 % lidí.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/
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Nová služba – důchodové konto online. Je to pravé pro
Vás?
Sledování důchodového konta na internetu nově umožňuje každému občanovi
Česká správa sociálního zabezpečení. Stačí, když si na Czech Pointu necháte zdarma
zřídit datovou schránku a poté se přihlásíte do ePortálu ČSSZ. Kdykoliv si tak můžete
zkontrolovat, co úřad v souvislosti s vaší osobou eviduje, tedy zda se vám na
důchod započítávají všechny doby pojištění včetně výdělků.
Ze svého osobního konta vyčtete celou kariéru už od dob studií, připomenete si,
kolik jste vydělávali, ať zaměstnáním, či podnikáním, a zobrazí se vám i tzv. vyloučené
doby – počet dnů nemocenské, vojenské služby nebo třeba mateřské.
Dozvíte se, kolik let se vám už do penze započítalo a jestli vám některé doby
pojištění nechybí. To přímo závisí na tom, zda jednotliví zaměstnavatelé předali ČSSZ
všechny vaše evidenční listy důchodového pojištění a potvrdili hrubé příjmy ve správné
výši.
Zjistíte-li na svém důchodovém online kontu jakékoliv rozpory, můžete je s
pomocí úředníků včas napravit.
Konto vás upozorní i na doby, které ČSSZ nemůže mít v evidenci – například
etapu zahraniční pracovní činnosti nebo péče o dítě. Ty doložíte až s podanou žádostí o
důchod.
Co ještě přináší vlastnictví datové schránky
Než si však zřídíte datovou schránku, přemýšlejte, jestli ji vůbec chcete a jaký druh
zvolíte. Jste-li fyzická osoba, máte 2 možnosti:
1. Datová schránka podnikající fyzické osoby vám po zpřístupnění zakládá
povinnost uskutečňovat veškerou podnikatelskou agendu s úřady, zejména finančním,
jejím prostřednictvím. Například daňové přiznání podané na papíře je v tomto případě
pokutováno 2 000 Kč.
2. Datová schránka nepodnikající fyzické osoby vám i nadále umožní „papírová“
podání týkající se podnikatelské činnosti (např. daňové přiznání k silniční dani). Ale
pozor, třeba u daňového přiznání k dani z nemovitých věcí pro vás bude platit povinnost
elektronického podání.
Informativní osobní list důchodového pojištění můžete i nadále žádat
tradiční poštou
Nový elektronický systém ČSSZ vám zpřístupní vybrané údaje, jako je přehled
dob důchodového pojištění, umožní získat výpis z některých údajů, požádat o vydání
potvrzení, zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění apod. Jeho
prostřednictvím také elektronicky podáte tiskopisy, které jsou systémy ČSSZ
zpracovány a ověřeny.
Doklady zde evidované navíc často poslouží i jinak než jen pro účely důchodu.
Mohou se vám hodit v situacích, kdy potřebujete svou pracovní minulost prokázat např.
novému zaměstnavateli, v souvislosti s podnikáním pro doložení praxe apod.
Informativní osobní list důchodového pojištění vám však každoročně může přijít
domů i tradiční poštou. Stačí o to požádat místně příslušnou ČSSZ.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/
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dTest: Proč se stále setkáváme s nadměrnými obaly?
Nejsou ekonomické ani ekologické a zákazníci je vnímají negativně. Proč tedy
výrobci balí zboží do nadměrných obalů? Protože obal prodává a čím je větší, tím je
nápadnější. Anebo snáze zamaskuje úbytek skutečného obsahu. Příčinou může být také
unifikované balení pro různé množství výrobku.
Na první pohled se může zdát, že v době farmářských
trhů, bio výrobků a snadno odbouratelných odpadů nedává
používání nadměrných obalů smysl. Důvodů, proč obaly
klamou popisky i velikostí, je ale hned několik. „Výrobci
počítají s tím, že zákazník se bude rozhodovat reflexivně a
velkého obalu si při nákupu všimne dříve než údaje
o skutečném objemu či hmotnosti. Velké balení má tedy
stejný důvod jako třeba jasné barvy, netradiční tvar či maskot na výrobku určeném
dětem – musí zaujmout,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Velký obal tak zafunguje krátkodobě při impulzivním nákupu, z dlouhodobého hlediska
ale spotřebitele často spíše otráví.
Druhý důvod použití nadměrného obalu většinou souvisí se zvýšením ceny
surovin. Výrobek se zmenší, obal ale nikoliv. Výrobce v takovém případě opět počítá
s reflexivním jednáním zákazníka, který si chce koupit to, na co je zvyklý, chce výrobek
rychle najít a napoprvé si zmenšení obsahu nevšimne. Takový postup bývá typický pro
výrobky ve větším balení, jako jsou prací prášky. Objevuje se i u obalů, které obsahují
více samostatně balených jednotek, jako je třeba sáčková rýže či cereální sušenky.
Třetím důvodem je zdobnost. Nejčastěji se to týká dárkových balení, která se
prodávají například o vánocích. Zákazník si všimne hlavně velkého ozdobného balení,
skutečný obsah ale zaznamená až na druhý pohled. Dárková balení navíc často bývají
nejen nadměrná, ale i cenově nevýhodná a jednotlivé výrobky ze sady se často vyplatí
nakoupit zvlášť. V Česku i ve světě se takto nejčastěji prodává kosmetika a drogerie.
Čtvrtým důvodem může být unifikované balení. „Pro některé výrobce je typické,
že veškeré objemy prodávají ve stejné plastové dózičce, ať už je plná po okraj, nebo jen
na dně smutně leží deset tobolek. Kupující však sotva rozpozná, co kupuje. Problém
také bývá, když se sejde takový obal s drobně psanými údaji o skutečném obsahu.
Nejčastěji se to týká potravinových doplňků, případně pracích a čisticích prostředků
v plastovém neprůhledném obalu,“ uvádí Lukáš Zelený.
Na
webové
stránce
kampaně
dTestu
„Neprodávejte
vzduch“
(www.dtest.cz/vzduch) lze najít příklady „vzdušných“ obalů, které spotřebitelé vkládají
do databáze nadměrných obalů. Smyslem databáze je poukazovat na uvedené praktiky a
pomoci spotřebitelům v lepší orientaci na trhu.
Převzato: dTest, o.p.s.
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Strategický plán obce Hať
– dotazníkové šetření
Vážení občané,
v současné době připravujeme strategický plán naší obce na období let 2015 2022. Strategický plán se stává hlavním nástrojem řízení rozvoje obce. Na základě
poznání konkrétní situace v obci, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových
organizací, spolků, občanských sdružení a dalších subjektů formuluje představy
o budoucnosti obce spolu s činnostmi, které povedou k naplnění dohodnutých cílů. V
průběhu minulých programovacích období regionální a strukturální politiky EU se
plány rozvoje obcí staly předpokladem pro čerpání finančních prostředků z národních a
evropských fondů a častokrát bývají vyžadovány jako jedna z příloh k žádostí o dotaci.
Plány přehledně stanoví priority rozvoje daného území a definují finanční potřeby pro
jejich realizaci.
Strategický plán rozvoje obce umožňuje zastupitelům cíleně orientovat budoucí
ekonomický a sociální rozvoj obce a kontrolovat jeho směr, pomáhá sladit představy
jednotlivých subjektů o rozvoji obce, slouží tak k prevenci možných budoucích sporů a
zajišťuje kontinuitu rozvoje obce.
Proto je naším cílem, aby strategický plán reagoval na všechny hlavní problémy
v obci a obsahoval opatření, která tyto problémy budou řešit. Z tohoto důvodu se také
na Vás obracíme s touto krátkou anketou. Chtěli bychom Vás poprosit o podněty, co by
měl strategický plán zejména řešit a na co by se mělo zastupitelstvo obce v uvedeném
období zaměřit.
Proto Vás prosíme o vyplnění této ankety, která Vám bude doručena do schránek
v nejbližších dnech a její doručení do připravené schránky na obecní úřad nebo do
připravených schránek v obou prodejnách Tempo. Anketní lístek je možno také nalézt
na webových stránkách obce - http://www.obechat.cz/ v sekci oznámení/anketa a
vyplněný formulář odeslat na email obechat@obechat. Prosíme o vyplnění ankety
nejpozději do 15. srpna 2015.
Děkujeme Vám předem za váš názor.
Werner Vyletělek – starosta
Milan Šula – místostarosta
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ANKETA
1) Jak jste spokojeni s dostupností a úrovní následujících služeb a vybavenosti v
obci?
Služba
1 - velmi
2 - spíše
34 - spíše 5 - velmi
nespokojen nespokojen neutrální spokojen spokojen
Zdravotní péče
Nabídka sociálních služeb
Mateřská škola
Základní škola
Množství a zajímavost
kulturních akcí
Množství a kvalita sportovišť
Počet a vybavení dětských hřišť
Kvalita životního prostředí
Informování o dění v obci
(web, místní zpravodaj,
infokanál Hať ...)
2) Vyberte maximálně tři nejvýznamnější problémy obce:
a) Špatný stav místních komunikací
b) Špatný stav chodníků
c) Nedostatečné dopravní spojení veřejnou dopravou do okolních měst
d) Špatný stav zeleně a veřejných prostranství
e) Množství společenských akcí v obci
f) Nedostatečné vybavení pro rodiny s dětmi (např. hřiště, možnosti trávení
volného času)
g) Nezájem lidí o dění v obci
h) Nedostatek pracovních příležitostí v obci a okolí (i s Ostravou)
i) Kvalita životního prostředí (např. znečištěné ovzduší, hluk, čistota v obci ...)
j) Bezpečnost v obci (např. krádeže, vandalismus ...)
k) Špatný stav obecního majetku (budovy, památky ...)
l) Jiné – uveďte konkrétně:
3) Na jaké priority by se mělo vedení obce především zaměřit?
a) Podpora spolkového a společenského života
b) Podpora místních podnikatelů
c) Rekonstrukce budov v majetku obce
d) Obnova veřejných prostranství
e) Výsadby a obnova zeleně
f) Zajištění čistoty v obci
g) Zlepšení dopravního napojení veřejnou dopravou
h) Zajištění větší bezpečnosti v obci (přechody, bezpečnostní kamery ...)
i) Rekonstrukce místních komunikací a chodníků
j) Zlepšování podmínek pro sport a volný čas (dětská hřiště, sportoviště ...))
k) Zlepšení podmínek pro rodiny s dětmi a mládež
l) Zlepšení podmínek pro seniory (např. Domov pro seniory, terénní
pečovatelská služba ...)
m) Jiné – uveďte konkrétně: ……………………………………………………..
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INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
1. Hlučín: Májový pochoďáček z Dolního Benešova do Hlučína
2. Hlučín: Majáles
3. Hať: Den matek
4. Hlučínsko: Stánek SoH na Eko výstavě v Petrovicích Velkých v Polsku
5. Hlučín: Růžový ples v Darkovičkách
6. Hlučín: Koncert vítězů ZUŠ ČR
7. Hať: Hudba nezná hranic
8. Hlučín: Ocenění zachránců chlapce
9. Hlučín: Atletická soutěž škol
10.Hlučín: Hlučínský talent
11.Hlučín: Otvírání kasiček pro Adélku u seniorů Na vinné hoře
12.Hať: Hafest
13.Hať: Retrochrchel
14.Hlučín: Setkání schol
♣ DVD z koncertu Hudba nezná hranic 2015,
je možné objednávat na OÚ: 595020665-6, obechat@obechat.cz. Cena DVD je 70,Kč/ks. Zájemci mohou na objednávku získat i DVD s podpisy účinkujících.
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na podzim 2015 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili
v období od března 2015 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.
♣ Sběr BIO pro občany obce Hať
Obec Hať od 1. 4. 2015 do 30. 10. 2015 zajistila pro občany obce Hať sběr bioodpadu
pomocí velkoobjemových kontejnerů.
Bezplatná služba občanům spočívá v tom, že na předem určená místa bude přistaven
velkoobjemový kontejner určený ke sběru rostlinného bioodpadu, především ze
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zahrad: tráva, listí, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu, NE živočišné zbytky.
Kontejner na bioodpad bude umístěný na ulici Pod Olšinou (bývalá skládka) a na
ulici Lipová (prostranství za točnou autobusů na dolní Hati ) a bude přístupný vždy
v úterý od 16.00 do 18.00 hod. a po celou dobu u něj bude obsluha, aby se předešlo
znečištění bioodpadu.
Výše uvedené kontejnery jsou určeny pouze pro BIO odpad z rodinných zahrad,
neslouží k likvidaci BIO odpadu soukromých zemědělců.
♣ ELEKTROWIN – ekologická likvidace vysloužilých elektrospotřebičů
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.
♣ Kup si HAFEST tričko
Dámské/Pánské: velikosti M, L, XL. Cena 200,- Kč.
Objednávky na info@hakultura.cz, omezený počet kusů a
velikostí.

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Karbitka
Do jara 1945 jsme bydleli ve výměnku pana Klemence. Tehdy ještě patřil jeho
otčímovi Dudkovi ze Vřesiny. Jeho dcera Hedla si na ten výměnek dělala nároky a často
nás svou přítomností otravovala. Vadilo jí to, že jsem si na hrušku pověsila houpačku.
Určitě už nevěděla, jak své dětství prožívala. Jinak by jí houpačka na hrušce nemohla
vadit. Ještě dobře, že mě nikdy nepřistihla, jak jsem si na střeše (sahaly tam větve
jabloně) četla knížku nebo se jen tak opalovala. Byla mým postrachem. Uviděla jsem ji
až po mnoha letech, kdy jsem se do rodné Hati vrátila jako učitelka. Byla jsem na
pochodovém cvičení se svou třídou. Byla jsem v rozpacích, jak se k ní zachovat. Stála
na chodníku. V dětství jsem se jí bála. Mé obavy byly zbytečné. Poznala mě (čemu se
divím) i po tolika letech a začala mě objímat. Jó, časy se mění a my v nich.
Vzpomínky o ní mě odvedly od mého tématu „karbitka“. Do jara 1945 jsme
bydleli v tom výměnku – bez elektřiny. Svítili jsme nejdříve petrolejkou. Čím jsme byly
starší, tím více se to zdálo tatínkovi nebezpečnější. Bál se, že jednou vyhoříme. Stále
jsme přidávali a ubírali petrolej. Cylindr byl neustále černý. Stále jsme ho museli čistit a
alespoň 2x týdně jsme ho rozbili.
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I rozhodl se pro karbitku. Myslel, že si polepší, chyba lávky. Pohoršil si. Zase jsme
ubíraly a připouštěly přítok vody do karbitu. Ten smrad si můžete jen těžce připustit. To
se musí zažít. Někdy jsme ji i 2x na večer vytopily (píšu „y“, byly jsme samé holky).
Maminka tvrdila, že jsme horší než 10 kluků. Kdo ví? Muselo by se to vyzkoušet.
Záleželo by ještě na tom, jestli by to byli opravdoví kluci nebo jen nějaké atrapy. Na
tom přece záleží.
Všechno se vyřešilo, když jsme se na jaře 1945 přestěhovali do nového domu.
Vaše Dolňačka

KULTURA

Den obce 2015
Sobota 27.6.2015 byla určena v haťském kulturním kalendáři jako den vyvrcholení
oslav 765-ti let od první písemné zmínky o naší obci. Tyto oslavy jsme pojali jako čas
odpočinku a relaxu pro Vás, spoluobčany, časem, kdy se můžeme v klidu posadit u
dobrého programu, který je naplánován do pozdních večerních hodin.
Haťské spolky si pro Vás rovněž připravily bohaté občerstvení, těšit se můžete
mimo jiné např. na klobásy, koláče, guláš a spoustu nápojů.
Přijďte se dobře pobavit a posedět se sousedy a kamarády. Těšíme se na Vás!!!!!
V minulém čísle jste byli informováni podrobně o programu, zde přinášíme krátké
připomenutí:
14:00 – 14:15 MAŽORETKY ŽASO z Darkovic a Hati
14:15 – 14:50 ORKIESTRA DĘTA GMINY KRZYŻANOWICE
14:50 – 15:25 PĚVECKÁ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE MŠ, ZŠ A ZUŠ
15:25 – 15:30 MAŽORETKY ŽASO z Darkovic a Hati II.
15:30 – 16:00 ORKIESTRA DĘTA GMINY KRZYŻANOWICE II.
16:00 – 16:10 LETECKÉ VYSTOUPENÍ MODEL KLUB HAŤ
16:10 – 16:45 VYSTOUPENÍ DĚTÍ z MŠ a ZŠ Hať
16:45 – 17:30 VÁCLAV FAJFR
17:45 – 18:30 HABAND
18:50 – 19:50 ŠAJTAR
20:15 – 21:45 BEATLES COLLECTION BAND
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21:50 – 22:00 OHŇOSTROJ
22:15 – 23:45 ARGEMA
23:45 - 3:00 RETRO DISCO V KD HAŤ
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní družina 2014/2015
Stejně jako v loňském školním roce, i tento rok navštěvuje školní družinu 30 dětí,
což je plný stav.
V září jsme s dětmi zahájili celo družinovou hru - děti sbírají smajlíky, které mohou
získávat za pěkné chování a aktivitu v družině. Na konci každého měsíce jsou
nejšikovnější děti odměněny. V září si děti vyrobily portrétové tablo, náramky
z gumiček, kreslily foukacími fixy.
V říjnu (stejně jako v září) jsme využili pěkné počasí k pobytu na zahradě .Děti
sbíraly venku přírodniny ,např.kaštany, ze kterých následně vyráběly zvířátka. Venku
jsme také skládali a pouštěli vlaštovky, kreslili křídami na chodník stíny. Z papíru děti
vyrobily lampiony, motýly. Proběhly dvě výtvarné soutěže -1. O nejkrásnější mandalu a
2. Obrázek s hádankou.
V listopadu děti např.:skládaly z papíru, vyškrabávaly obrázky, vyrobily si Ufouna,
Lva z listů, prstová zvířátka.
V prosinci si děti vyrobily papírový stromeček, nakreslily zimní obrázek technikou
zmizíkování. Také si krásně vyzdobily celou družinu. 18.12. měly děti v družině pod
stromečkem připraveny dárečky.
Leden až duben 2015 - zástup v ŠD - v tomto období měly děti např. tyto aktivity:
dramatizace pohádky O veliké řepě, sněhulák a Eskymák z papíru, turnaj ve fotbale,
Caruso show, zdobení triček, z papíru husa, motýl, kytka, zvířátka, aj..
V květnu jsme vyráběli dárek
maminkám k svátku - jednalo se o
zdobení skleněné vázy. Děti
vyškrabávaly obrázky, vyrobily si
přívěsek na krk, papírového
papouška s peřím.
V červnu si děti vyrobily
papírové trpaslíky, vlněné bambule,
malovaly na sklo, kreslily podle
šablon.
Závěr školního roku v družiněvyhodnocení celoroční družinové
hry (udělení odměn): 1.místo Nela
Veselá 125bodů, 2.místo Valerie
Mikulová a Silvie Mecová 112bodů,
3.místo Nela Malkrabová 106bodů 14

všechna děvčata jsou žačky 2.třídy. Nejlepší chlapci Adam Marčák 98bodů a Filip
Plaček 85bodů - oba chlapci jsou z 1.třídy.
Soňa Mílová, vychovatelka ŠD
Foto: Vítězové celoroční družinové hry: -dívky zleva-Nela Veselá,Valerie Mikulová,Silvie Mecová
-chlapci zleva-Filip Plaček,Adam Marčák

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Myslivci dětem
Dne 19. 06. 2015 navštívili tři členové myslivecké společnosti Hubert Hať, pánové
Jindřich Cigán, Jan Legerski a Lukáš Balcar, základní školu v Hati, kde v místní
tělocvičně pro děti tříd prvního stupně připravili velice zajímavou besedu.
Děti se měly možnost dovědět mnoho zajímavostí o české myslivosti, jejích
tradicích, historii a samotných začátcích v obci Hať. Samozřejmě nejvíce se hovořilo o
zvěři a lese. Děti se dověděly, jak se mají správně v lese chovat, která zvířata v lese žijí
a jaké má naše zvěř potřeby. Byly připraveny preparované exponáty, kůže a paroží
zvířat, zuby z divokého prasete a spousta dalších zajímavých věcí. Kluky nejvíce
zajímala brokovnice, lovecká kulovnice s optikou a jiné lovecké předměty. Každý se
mohl podívat puškohledem, zalícit pravou mysliveckou kulovnici, prohlédnout si
lovecký nůž a podívat se dalekohledem. Děti byly doslova nadšeny při předvádění
troubení jelena, volání srny, nebo vřeskotu zajíce mysliveckými vábničkami. Myslivci
trpělivě odpovídali na všechny dotazy. Beseda se dle ohlasů dětí a přítomných
pedagogických pracovníků všem moc líbila a nikomu se nechtělo končit. Jako
poděkování za hezké dopoledne slíbily děti základní školy v Hati opětovně nasbírat na
zimní období pro lesní zvířátka kaštany a žaludy.
Za mysliveckou společnost Hubert Hať děkujeme řediteli školy, pedagogům a
hlavně paní učitelce Martiníkové za možnost seznámit děti naší obce s nelehkou,
dobrovolnou činnosti myslivců pro naší přírodu a velice se těšíme na další spolupráci.
„Myslivosti zdar!“
Za MS Hubert Hať – Legerski Jan
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INZERCE

Textil TRYJO Hať, Lipová 8
(u obchodu TUTY na horní Hati)
Nabízí:
dětské papuče PEGRES (česká výroba)
halenky
kalhoty
kabelky
Prodej denního tisku.
Otevírací doba: pondělí- pátek: 8.00 – 11.00 14.00 - 17.00
sobota:
8.00 – 11.00
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Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český kolektivní systém
ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. Proto byly postupně vyvinuty sběrné
prostředky různých typů a s různým účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech,
kde usnadňují práci jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích.
Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový WINTEJNER. Vyrábí se
ve dvou provedeních. Jedno slouží výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném
uvnitř přepážkou – WINTEJNER shromažďuje odděleně velké a malé spotřebiče.
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se v něm různé
konstrukce menších plnostěnných kontejnerů s děleným vhazovacím otvorem
umístěným vpředu.
Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby. Celkem jich
ELEKTROWIN rozmístil 1500. MINIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak
vybraným prodejcům.
U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery na drobné
spotřebiče. V prodejnách velkých řetězců mají dokonce speciální design vyrobený pro
ně přímo na míru.
Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje už několik let.
Původně to byly koše s vyměnitelnými bagy o objemu 0,25 ccm, do kterých se vejde
vejde kolem 30 fénů, kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek.
S těmito koši se můžete setkat i na akcích, jako je například stále populárnější
Jízda do stanice Recyklace s možností odevzdat staré elektro na vlakových nádražích a
ve vybraných spojích Českých drah.
Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery ELEKTROWINU
umisťované ve spolupráci s městy a obcemi na veřejných prostranstvích. Po celé
republice jich můžete potkat na 500. Pozornost upoutávají svou výraznou červenou
barvou. Umožňují chovat se ekologicky i obyvatelům malých obcí, které nemají sběrný
dvůr. Staré elektro do směsného odpadu prostě nepatří.
Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto sběrné prostředky
jedno společné: jsou uzamykatelné a chrání tak elektro určené k recyklaci před
nenechavýma rukama zlodějů.

http://www.elektrowin.cz/
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Brožová Erna
Harazimová Eliška
Kapersteinová Gertruda
Bortlíková Edeltrauda
Rupník Hubert
Kolasková Anna
Tyleček Berthold
Suchiaková Anna
Ronczková Anna
Kučera Alfons
Tomalová Apolonie
Brožová Ilija
Dudová Anežka
Baránková Marta
Kalvarová Gertruda
Kolaska Josef

92 let
92 let
90 let
87 let
85 let
85 let
84 let
84 let
84 let
84 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
80 let
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