VYBRÁNO

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XVI. A XVII. zasedání zabývalo především:
- Oceněním bezpříspěvkových dárců krve z řad občanů obce Hať
- Majetkoprávním vypořádáním mostu na pozemku p.č. 161/60 k.ú. Hať
- Majetkoprávním vypořádáním části pozemků p.č. 3086 a 3887, oba k.ú. Hať,
formou úplatného převodu z vlastnictví fyzických osob do majetku obce
- Návrhem Dodatku č.1 ke Stanovám Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků p.č.1022/4,1022/5 a 1022/6 vše k.ú. Hať a
to formou úplatného převodu z vlastnictví obce do majetku fyzické osoby
- Výstavbou kolumbária na nové části hřbitova
- Postupem prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Výsledkem hospodaření obce k 31.8.2013 včetně realizace investičních akcí
zařazených k financování z rozpočtu obce na rok 2013
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků uvedených v Geometrickém plánu č.143943/2012 jako p.č. 1068/1,1070/2 a 1071/1 vše k.ú. Hať a to formou úplatného
převodu z vlastnictví fyzické osoby do vlastnictví obce za cenu navrženou
majitelem těchto pozemků
- Postupem prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ včetně financování
uvedené stavby
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků, které tvoří součást koryta vodního toku
Bečva a jsou dotčeny stavbou „Zkapacitnění koryta vodního toku Bečva“

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Zprávou o dokončení oprav šatny, umývárny, sociálního zařízení a kuchyňky
v objektu mateřské školy v dolní části obce
- Postupem prací na stavbě „Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu“
- Návrhem smlouvy na opravu MK Lipová předložené společností Eurovia CS, a.s.,
závod Ostrava
- Informací o postupu prací na stavbách „Výstavba poldru Otavová“ a „Výstavba
poldru Cigán“
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- Stanoviskem Povodí Odry s.p. jako investora stavby „Zkapacitnění koryta vodního
toku Bečva“ k námitkám obce ke způsobu provádění úprav v úseku betonových
opěrných zdí koryta
- Postupem prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ včetně financování
stavby a připravenosti vlastníků nemovitostí k napojení na nově vybudovaný
systém
- Žádostmi o pronájem nebytových prostor v objektu bývalé celnice v dolní části
obce a kulturního domu
- Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na částečné krytí nákladů spojených
s dopravou osoby s těžkým zdravotním postižením do denního stacionáře
- Návrhem smlouvy na poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR
na realizaci projektu „Zateplení a výměna výplní otvorů kulturního domu v Hati“
- Návrhem na úpravu cenového výměru „Pronájem sálu objektu hasičské zbrojnice a
přilehlého areálu“
- Otázkou splnění kritérií stanovených pro přidělení tzv.“startovacích bytů“
v bytovém domě U Střediska č.14 stávajícími nájemníky
- Přerušením prací dodavatelskými firmami na stavbě kanalizace zejména
technologie a oprav komunikací
- Návrhem na vyřazení z evidence majetku obce u objektu kulturního domu
v celkové pořizovací hodnotě 11165,-Kč
- Návrhem smlouvy na přijetí účelové dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na zabezpečení akceschopnosti zásahové jednotky SDH Hať
- Návrhem na ocenění občana obce za 40 bezpříspěvkových odběrů krve
- Plněním opatření přijatých k naplňování Smlouvy o zpětném odběru
elektrospotřebičů uzavřené se společností Elektrowin a.s. Praha
- Návrhem na aktualizaci podmínek pro poskytování úlevy z platby za likvidaci
komunálního odpadu osobám pobírajícím důchod, které žijí osaměle v rodinném
domě nebo bytě
- Výsledkem jednání s členy představenstva spol. VOKD a.s. Ostrava o obnovení
prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Žádostí občanského družení Centrum pro rodinu a sociální péči se sídlem
v Ostravě o finanční spoluúčast obce na poskytování sociálních služeb rodině
s těžkým zdravotním postižením pro rok 2013
- Cenovou nabídkou společnosti HRAT s.r.o. se sídlem v Třinci na provedení
výběrového řízení na zhotovitele projektu „Vybudování cyklostezky Hať (CZ) –
Krzyzanowice (PL)“ včetně administrace projektu
- Žádostí rodičů o rozšíření pracovní doby v mateřské škole II, ul. Dělená
- Návrhem na svolání mimořádného zasedání zastupitelstva obce v termínu
15.10.2013
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- Návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků dotčených stavbou stavby
„Zkapacitnění koryta vodního toku Bečva“, které jsou ve vlastnictví obce
- Programem pobytu v obci Hať ministra životního prostředí v demisi Mgr.
Podivínského, který obec navštíví dne 10.10.2013
- Úpravou cenového výměru za pronájem sálu kulturního domu
- Zprávou o výsledku jednání starosty obce a právního zástupce obce na MŽP ČR ve
věci financování stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků uvedených v GP č.1482-31/2013 jako p.č.
3086/2 a 3887/2 vše k.ú. Hať
- Výběrovým řízením na dodavatele zametacího stroje s kropením
- Stanoviskem vlastníka pozemků p.č. 1068/1,1070/1 a 1070/2, vše k.ú. Hať, k jejich
úplatnému převodu do majetku obce
- Ukončením nájmu části pozemku p.č. 321, k.ú. Hať, předloženého nájemcem

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Jak se můžete dočíst na jiném místě tohoto čísla Haťského zpravodaje, zabývaly
se orgány obce, ať už rada nebo zastupitelstvo velmi často problematikou stavby
kanalizace v obci. Důvodem byla nejen skutečnost, že stavba finišovala ke svému
závěru, ale především fakt, že koncem měsíce září přerušily práce na uvedené stavbě
všechny dodavatelské firmy. Jako důvod uvedly, že generální dodavatel stavby
společnost VOKD a.s. Ostrava jim dluží po lhůtě splatnosti velké částky za
provedenou práci a některým nezaplatil ještě vůbec. Skutečnost je o to podivnější, že
obec po celou dobu této stavby platila faktury za provedené práce společnosti VOKD
a.s. Ostrava vždy v termínu. Po vzniklé situaci začalo vyjednávání s členy
představenstva VOKD a.s. i majitelem této společnosti. Cílem bylo obnovit práce na
stavbě tak, aby stavba byla dokončena v termínu. Z jednání však vyplynulo, že
společnost se dostala do těžké ekonomické situace a není schopna okamžitě dostát
svým finančním závazkům vůči dodavatelům, a to nejen na stavbě v Hati, ale i na
jiných stavbách. Situace u nás je o to složitější, že firmy odešly bez upozornění
v jeden den a zanechaly rozkopané vozovky s vykufrovaným podložím připraveným
pro dosyp kamenivem a následnou pokládku živičných vrstev. Tak se stalo, že mnohé
komunikace byly sjízdné jen s velkým rizikem, u některých nemovitostí se nedalo
autem vjet do garáže apod.. Je pochopitelné, že za této situace umocněné naprostou
nečinností na stavbě, kde pracovali pouze zaměstnanci obce, se zvedla z řad Vás,
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občanů, oprávněná vlna kritiky, připomínek a dotazů ať už osobních, telefonických
nebo elektronickou poštou. Nakonec se podařilo dojednat se společností Eurovia,
která má provádět opravu komunikací pro VOKD určité garance plateb , které musela
dát obec, aby se práce na opravách komunikací znovu rozjely. Práce pokračují, i
když velmi pomalu, a pokud nám počasí dovolí, měli bychom ještě v letošním roce
provést ty nejnutnější úpravy především na komunikacích MK Dolina, část MK Na
Chromině, Mlýnská , U Závodu, K Remízce, U Střediska, U Bečvy, Višňová, Na
Stavech a Lipová- úsek Hajduček.
Komunikace Šelvická a K Huberu, které jsou ve správě krajské SÚS mají jinou
technologii oprav (betonáž podloží). Příčné překopy na těchto silnicích chceme před
zimním obdobím opravit alespoň provizorně asfaltem, aby přes zimní období byly
alespoň částečně sjízdné. Bohužel ostatní části místních komunikací budou opraveny
až na jaře. Dosavadní dohoda hovoří o termínu 15.6.2014.
V minulých dnech nastoupila na dokončovací práce i Sigma Lutín, je tedy
předpoklad, že stavba bude dokončena a zůstanou pouze drobné nedodělky (terénní
úpravy, opravy oplocení, apod), které by měly být dokončeny rovněž na jaře 2014.
Pro úplnost je třeba dodat, že ve zkušebním provozu je čistírna odpadních vod,
na kterou se doposud napojilo cca 140 nemovitostí, a další se ještě připojují.
Kolaudace stavby ba měla být provedena do prosince roku 2014.
Na závěr svého příspěvku ke stavbě čistírny odpadních vod a splaškové
kanalizace v obci bych se chtěl omluvit všem občanům za nepříjemnosti způsobené
protahujícími se opravami komunikací. Zároveň se omlouvám všem těm, kterým
jsem neodpověděl na dotazy poslané e-mailovou poštou týkající se přerušení oprav
komunikací a podobně. Ale skutečnost na stavbě se měnila každým dnem a
předvídat, kdy firmy nastoupí na opravy nebo zda budou pokračovat pouze na
předložené garance obce, nebyl nikdo z vedení obce schopen předpokládat.
Pavel Kotlář, starosta obce

Pátrání po havarovaných letadlech
Slezská letecká historická společnost provádí na katastru obce již po několik
týdnů průzkum po letadlech havarovaných v době II.světové války. Při průzkumech
narazily na mnohé artefakty, které upřesňují místa dopadu letadel na katastru obce
Hať.
Doposud neobjasněný však zůstává dopad sovětského letadla z dubna 1945
v polích severně od Hati v místech, kterým se říká Roškovjok. Mnozí z občanů o
tomto letadle podali členům této společnosti informaci. Přesné místo dopadu však
dosud není známo.
Členové společnosti se tímto obracejí na pamětníky události nebo kohokoliv
z občanů Hati, kteří mají přesnější informace o místě dopadu havarovaného letadla,
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aby se obrátili s informací na člena této společnosti p. Stanislava Kolénka, bytem
Darkovice U Kluziště 17, tel736 645 093.
Dalším doposud neobjasněným případem je určení místa dopadu pravděpodobně
německého letadla, které havarovalo v únoru nebo březnu roku 1945 v polích za kaplí
sv.Urbana směrem ke státní hranici. Pilot byl zraněn a pravděpodobně se jednalo o
člena jednotky, která měla své sídlo na letišti v Dolním Benešově
Za jakékoliv informace vedoucí k určení míst dopadu havarovaných vojenských
letadel děkuje za Slezskou leteckou historickou společnost
Stanislav Kolenko

18. výstava hroznů Slezska
Víkend v polovině září – 14. – 15. září – již po osmnácté patřil výstavě hroznů. V
honosných zámeckých prostorách historického objektu v obci Velké Hoštice měli
možnost návštěvníci spatřit unikátní exponáty hroznů vypěstovaných zde ve Slezsku.
A naše Místní skupina Hlučínsko byla také malou součástí této jedinečné akce
pořádané v české části Slezska.
Ač je kout Hlučínska severní částí České republiky, z pohledu historického území
Slezska leží Hlučínsko a potažmo celé Opavsko na samém jihu. A také zde, v této
části Slezska, žije velká komunita obdivovatelů, milovníků a pěstitelů vinné révy.
Právě ti se scházejí každoročně ve Velkých Hošticích, aby představili veřejnosti
známé i méně známé odrůdy vína, která dokážou vypěstovat.
Významnou součástí je vzájemné předávání pěstitelských a šlechtitelských
poznatků a zkušeností. Návrat zdejších vinařů ke starým vinařským odrůdám pomáhá
zachovat kulturní dědictví našich dědů a vytváří nezaměnitelnou genetickou databázi
vinné révy. Svou měrou k tomuto zaměření částečně přispěl projekt Sdružení obcí
Hlučínska realizovaný v loňském roce přes naši Místní akční skupinu nazvaný
Ovocnářské vzdělávání na Hlučínsku.
Malebné sály zdejšího zámku byly vyzdobeny vinařskými doplňky, které
jedinečně dotvářely vinařskou atmosféru. Návštěvník měl možnost obdivovat
vystavené exponáty, často tajemných názvů a také originální výzdobu, jež sama o
sobě byla pastvou pro oči. Příchozívši měl možnost pořízení nádherných suvenýrů,
ale bezesporu tahákem se stal jak bílý tak i červený burčák. Skvělý mok se mohl
okusit přímo na místě nebo jej bylo možno odnést si domů a při konzumaci tohoto
zdraví prospěšnému moku (pozor, pouze pro dospěláky!) si přímo evokovat svahy
jižní Moravy, odkud byl dovezen.
Inu – krásně zdařilá originální akce. Ale kdo zde nebyl a lituje, nechť nezoufá. Již
za rok zde bude výstava znovu. A tentokrát si ji nenechte ujít.
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Setkání členů Euroregionu Silesia
Rozvoj spolupráce a partnerství našeho příhraničního regionu podporuje již 15 let
Euroregion Silesia, jehož působnost je jak na české, tak i polské straně. A právě
polská část Euroregionu Silesia uspořádala společné setkání členů, realizátorů
projektů a představitelů samosprávných obcí z okolí česko-polské hranice. Turistické
středisko Aqua-Brax v polských Szymosicích nedaleko Racibórze se stalo od 18. září
dva dny dějištěm přátelského setkání, společného bilancování a kreativního plánovaní
budoucnosti.
Naše Místní akční skupina Hlučínsko je přidruženým členem Euroregionu Silesia
a tohoto setkání se také zúčastnila. Bohužel setkání probíhalo ve stejném termínu
jako setkání Svazu měst a obcí, proto náš region byl zastoupen představiteli obcí
velice střídmě. Nicméně i v malém počtu jsme dokázali prezentovat náš region
důstojně a zájmy polských představitelů gmin a kulturních organizací se zaměřily na
další rozšiřování spolupráce. S velkým zaujetím byly přijaty možnosti navazování
kontaktů a partnerství prostřednictvím naší organizaci při zastřešení Euroregionem
Silesia.
Zlatým hřebem setkání bylo promítnutí nově vytvořeného filmového dokumentu o
Euroregionu Silesia. Památky, zajímavosti, místní atrakce a mnoho dalších informací
z území, na kterém má Euroregion Silesia působnost, bylo skvěle zpracováno a
dvojjazyčného efektu bylo dosaženo polským komentářem s českými titulky. I když
pro „našince“ polština problémem není, diváci mimo naši příhraniční oblast by mohli
dostat nepřesné či nesrozumitelné informace.
Místní akční skupina Hlučínsko děkuje za pozvání na podnětnou a velice
příjemnou akci.
Fotografie z těchto akcí můžete shlédnout na webu - www.mashlucinsko.cz - sekce
Fotogalerie.
Vaše MAS Hlučínsko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí
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Léčebně-relaxační centrum PYRAMIDA
Je nově otevřené zdravotní centrum v obci Bolatice. Nabízí alternativní postupy
k řešení problémů z oblasti zdraví, vztahů či financí, kdy společným jmenovatelem
a příčinou je nevhodný způsob myšlení a nezvládnuté, nezpracované emoce.
Provozovatelé, lékař MUDr. Martin Rek a klinický psycholog Mgr.
Miloslav Šebela, využívají tyto metody: relaxační pyramida, Tachyonová pyramida,
FasterEFT - metoda osobního rozvoje založená na rozpuštění negativní emoční
energie, Metamorfní masáže - jemná relaxační technika vyvinutá k odstranění
prenatálních emočních traumat, vhodná např. u postižených dětí, a aplikace ušních a
tělových svící. Dále je poskytováno odborné psychologické poradenství s využitím
alternativních metod a vedení v psychospirituálních krizích. U metod FasterEFT a
Metamorfní masáže je velkou výhodou možnost
rychlého zaučení klientů pro další použití těchto metod v běžném denním životě.
Metodou FasterEFT je každý schopen samostatně a velmi rychle odstranit jakékoliv
negativní emoce a tudíž eliminovat stres, jehož dlouhodobé působení vede postupně
ke vzniku i obávaných závažných onemocnění jako je např. rakovina. Metamorfní
masáž, techniku vyvíjenou od 60.let ve Velké Británii, mohou rodiče po instruktáži
provádět sami doma na svých dětech - technika je příjemná, děti ji dobře tolerují a
zvyknou si na ni. Zlepší se tak vztah rodič-dítě, dítě se postupně zklidní a ze
zkušeností je známo, že metoda velmi dobře pomáhá i u hyperaktivních dětí
(syndrom ADHD) a u vrozených vad (např. dětská mozková obrna či Downův
syndrom).
Centrum Pyramida také pořádá kurzy čínského zdravotního cvičení čchi-kung a
nabízí
diagnostiku
geopatogenních
zón
s
poradenstvím
v
oblasti
organizace
prostoru
k
vylepšení bytové energetiky
dle principů feng-shui.
Družstevní 985/16
74723 Bolatice
Objednávky na tel.:
+420 777 895 785
www.uzdrav-svuj-zivot.cz
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Moravskoslezský kraj zlepšuje podmínky pro
třídění, výtěžnost atakuje průměr ČR!
Moravskoslezský kraj se postupně zlepšuje v třídění odpadů. Za rok 2012
dosáhl meziročního nárůstu výtěžnosti tříděného sběru plastů, papíru, skla a
nápojového kartonu ve výši 7 %, což je mezi všemi kraji České republiky
nejvyšší zlepšení. Ukazuje se také, že obyvatelům Moravskoslezského kraje není
třídění odpadů a životní prostředí lhostejné. Každý z nich v loňském roce
vytřídil v průměru téměř 38 kg plastu, papíru, skla a nápojových kartonů.
Třídění odpadů se stává přirozenou součástí životního stylu obyvatel kraje.
„Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele
Moravskoslezského kraje připadalo v uplynulém roce bezmála 18 kilogramů
vytříděného papíru, 10 kilogramů plastu, více než 10 kilogramů skla a téměř čtvrt
kilogramu nápojových kartonů,“ uvedl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje
pro oblast životního prostředí Mgr. Daniel Havlík. Dodal, že celkové výsledky
kopírují celorepublikový průměr. Nadprůměrně se v kraji třídí barevné sklo a plasty.
Takové zlepšení souvisí podle představitelů Moravskoslezského kraje zejména
s dlouhodobou podporou a popularizací třídění odpadů. „Společně s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s. se již osmým rokem snažíme rozvíjet a
zdokonalovat celý systém nakládání s využitelnými složkami komunálních odpadů.
V poslední době aktivity cíleně zaměřujeme na oblasti se slabšími výsledky. Tento
směr se nám osvědčuje a hodláme v něm i v budoucnu pokračovat,“ sdělila vedoucí
odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
Ing. Silvie Součková. Za období trvání společného projektu kraje a společnosti EKOKOM, a.s. se podařilo zvýšit množství vytříděných odpadů na jednoho občana
bezmála na dvojnásobek - z 19,2 kilogramů papíru, plastu, skla a nápojových kartonů
v roce 2004 na loňských 37,8 kilogramů.
Za výbornými výsledky stojí, kromě osvětových a vzdělávacích aktivit, také
stále se zlepšující dostupnost kontejnerů na třídění. Součástí spolupráce obou institucí
je totiž i zahušťování sběrné sítě nádob na tříděný odpad. Tím se stává třídění pro lidi
pohodlnější. „Tato skutečnost totiž významně napomáhá nejen růstu množství, ale
i zvyšování kvality vytříděných odpadů. Ke konci loňského roku se na území
Moravskoslezského kraje nacházelo 19.535 barevných kontejnerů. Největší podíl
v současnosti tvoří nádoby na plast a sklo. Oproti konci roku 2005 vzrostl počet
nádob na třídění odpadů v průměru o 80 %.“ vysvětlil regionální manažer
společnosti EKO-KOM pro Moravskoslezský kraj Lubomír Janda. Kontejnery na
tříděný sběr jsou tak občanům v kraji blíž, neboť jedno průměrné kontejnerové
hnízdo slouží pro přibližně 200 obyvatel. V roce 2005 to bylo o 140 lidí více.
„Jsem přesvědčen, že jdeme správnou cestou. Třídění odpadů dlouhodobě
podporujeme. Tyto výsledky přináší nám všem pozitivní signál v podobě
každoročního nárůstu množství vytříděných odpadů. Jsme rádi, že se nám
systematická podpora vyplácí,“ dodal náměstek hejtmana Havlík.
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Ještě letos bude v kraji distribuováno dalších více než 890 kontejnerů na
separovaný odpad v hodnotě téměř 6 milionů korun. „V celkovém počtu se tak na
konci roku dostaneme k počtu 20 500 nádob na tříděný odpad v Moravskoslezském
kraji. Rovněž budeme pokračovat v distribuci speciálních sad tašek na třídění odpadů
v domácnostech. Realizace probíhá již třetím rokem a letos přibude dalších 21 tisíc
sad v oblastech Opavska, Frýdeckomístecka a v Českém Těšíně“ doplnila Silvie
Součková.

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

Hať: Dožínky
2. Píšť: 7. ročník uličních slavností
3. Kravaře: Sněm sdružení obcí Hlučínska
4. Hať: 4. ročník hasičské soutěže v disciplínách TFA
5. Hlučín: 12. ročník Cyklojízdy cyklostezkami Hlučínska
6. Šilheřovice: Uliční slavnosti (Strassenfest)
7. Hať: 5. ročník Slezské výstavy drobného zvířectva
8. Hať: Setkání seniorů
9. Hlučín: Koláčobraní
10. Hlučín: Hlučínsko-vřesinská šlápota
11. Kozmice: Návštěva ministra životního prostředí
12. Píšť: Setkání chrámových sborů
13. Hlučín: Kluby klubům - Akce pro seniory
14. Hať: Vítání občánků
15. Hlučínsko: Darování krve se starosty Hlučínska
1.

■ 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 z těžby bude uložena na pozemku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
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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.
■ KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo Praha v BULY ARÉNĚ KRAVAŘE
Datum:
Úterý 19.11.2013 v prac. době od 08:30 - 12:00 hod. a od 13:00 - 17:30 hod.
Středa 20.11.2013 v pracovní době od 08.30 do 12:00 hodin
Různé:
- Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů
- Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas. Žádost pro nezletilé
děti musejí podat oba rodičové společně
- Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 4 týdnů poštou
- Držitelé německého státního občanství mohou požádat o vystavení německého
občanského průkazu POUZE během své návštěvy v sídle německého
velvyslanectví v Praze … postup viz www.prag.diplo.de … odkaz
Personalausweis
Žadatelé o německý cestovní pas si přinesou s sebou:
- Český rodný list v originálu
- Originální doklad o německém státním občanství (Staatsangehörigkeitsausweis)
- Německý pas, pokud již vlastníte(i s propadlou lhůtou platnosti)
- Český pas či občanský průkaz
- Vdané ženy: oddací list v originálu
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-

-

U nezletilých dětí(rodný list dítěte + obou rodičů, oddací list rodičů, nebo doklad
o uznání otcovství, dále občanské průkazy obou rodičů)
Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné
předložit originál Abmeldebescheinigung(Potvrzení o odhlášení z trvalého pobytu
v Německu)
2 fotografie na německý biometrický pas (poradí a provede Fotoateliér Vilášek a
syn v Kravařích)
Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de ... odkaz
PASY a poté Žádost o vystavení cestovního pasu
Poplatky: žadatelé do 12 let: 900,-Kč (platnost pasu 6 let)
žadatelé do 24 let: 1.800,-Kč (platnost pasu 6 let)
žadatelé nad 24 let: 2.400,-Kč (platnost pasu 10 let)

V případě dotazů Vám poradí
Mgr. Josef MELECKÝ, Kravaře
M: 602 502 478
Mail: josef.melecky@provalve.cz
■ Nepojedeš, pokud nevyměníš
Upozorňujeme všechny řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od
1.1.2001 do 30.4.2004, že jsou povinni tento vyměnit do 31.12.2013. Od 1.1.2014
budou v platnosti pouze řidičské průkazy vzoru Evropských společenství, které se
začaly vydávat od 1.5.2004.
Podle aktuální informace z ministerstva dopravy o řidičských průkazech
podléhajících povinné výměně ve správním obvodu města Hlučín scházelo ke konci
měsíce září vyměnit cca 1 150 řidičských průkazů.
Pro výměnu řidičského průkazu je třeba s sebou vzít:
- platný doklad totožnosti (zpravidla občanský průkaz),
- jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době
podání žádosti a zobrazujícího žadatele v předním čelním pohledu s výškou
obličejové části hlavy od očí k bradě minimálně 13 mm, v občanském oděvu,
bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy,
- řidičský průkaz, kterému končí platnost.
Ti řidiči, kteří používají ke čtení dioptrické brýle by neměli zapomenout je vzít
s sebou. Je nutné vypsat a podepsat žádost.
Řidičský průkaz je možno vyměnit na MěÚ Hlučín, v přízemí budovy “C“,
v úředních hodinách, a to:
Pondělí a středa 8 – 17 hod
Úterý a čtvrtek 8 – 14 hod
Pátek: pouze přes rezervační systém.
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(Na rezervační systém je možno se připojit na internetové adrese: www.hlucin.cz. Na
obrazovce se objeví, kromě jiného, v levé polovině obrazovky nabídka: Dopravní
agendy, dále Rezervační systém návštěv. Po jejím rozkliknutí najdete datum a
příslušný registr, na kterém si lze rezervovat čas návštěvy).
Pokud chce vědět více o výměně řidičských průkazů, je možno najít na internetové
adrese: www.vymentesiridicak.cz.
Odbor dopravy a silničního hospodářství MěÚ Hlučín

■ Nabídka obecního bytu
Obec Hať nabízí k pronájmu 1 byt s úplným příslušenstvím v I.nadzemním podlaží
na adrese: Hať, U Střediska 14/6.
Velikost bytu: 54,66m2. Vytápění: plynový kotel s vlastním měřením.
Byt je zařazený do I. bytové kategorie sestávající se ze 2 obytných místností,
chodby, koupelny s WC a skladem.
Byt bude poskytnut na základě podané žádosti.
Žádost o poskytnutí bytu musí obsahovat jméno a příjmení, trvalý pobyt v době
podání žádosti, rok narození, telefon (e-mail).
Žádost mohou podat občané, kteří jsou v obci přihlášeni k trvalému pobytu alespoň
jeden rok a nemají vůči obci žádný závazek.
Kritérium pro poskytování bytů:
- osamělý rodič s dítětem,
- mladá rodina s dítětem,
- mladá manželství nebo partnerské páry.
Bližší informace na Obecním úřadě.
Informace pro dárce krve a krevních složek
Vážení dárci, oznamujeme Vám, že od 1.11.2013 dojde na Transfuzním oddělení
Slezské nemocnice v Opavě ke změně odběrových dnů dárců plné krve.
Odběry dárců plné krve budou prováděny v pondělí a v pátek - vždy od 6.00 do
11.00. Odběry plné krve budou prováděny bez předchozí objednávky.
Odběry plazmy budou prováděny ve všech pracovních dnech po předchozí
objednávce.
■

Pondělí

Příjem dárců krve
6:00 – 11:00

Úterý

-

Příjem dárců plazmy
6:00 – 12:30
(dle předchozí objednávky)
6:00 – 12:30
(dle předchozí objednávky)
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Středa

6:00 – 12:30
(dle předchozí objednávky)
Čtvrtek
6:00 – 12:30
(dle předchozí objednávky)
Pátek
6:00 – 11:00
6:00 – 12:30
(dle předchozí objednávky)
Telef. kontakt na evidenci dárců: 553 766 493 a aktuality na
www.nemocnice.opava.cz
Těšíme se na setkání na našem oddělení. kolektiv pracovníků HTO SN v Opavě
-

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Lyže
Vyrůstala jsem za druhé světové války. Věci, které jsme chtěli, a nedos taly se
koupit, jsme si museli vyrobit sami. Vyrůstala jsem mezi samými kluky a pro
inspirace jsem nemusela chodit daleko. Chceš lyže jako kluci v sousedství, tak si je
musíš vyrobit sama. To mi bylo jasné.
Pátrám po vhodném materiálu. Nemusela jsem pátrat dlouho. Nejvhodnější
materiál je bečka, kde jsme měli naložené zelí. Bečku jsem rozebrala, prkna byla už
ohnutá, tak to šlo rychle. Vypálila jsem podél prkna rýhu, aby mi lyže udělaly pěknou
stopu. Ještě rozřezat mantel z tatového kola, připevnit uprostřed desk y z bečky a
lyže jsou hotové. Chytrého člověka nic nepřekvapí.
Myslela jsem si, že jsem chytrá, protože jsem se kamarádila jen s chytrými
kluky – Plačkovými a Klemencovými.
Byl únor 1942 a onkel Libor přišel jako voják na dovolenou. Když uviděl můj
výrobek, tak se mu mě zželelo a koupil mi lyže. Koupil, opravdu koupil! Teď jsem
měla něco lepšího než kluci a proto jsem si své kamarády mohla vybírat. (Ó tempora,
ó mravy!)
Bylo po zimě a lyže se musely schovat. Postavila jsem je v síni za schody a víc
se o ně nestarala. A výsledek? Rovné desky, ne lyže!! Babo raď! Proč toto přísloví?
Kluci mi pomůžou. Uvař konce lyží ve vodě, pak konce ohni přes kliku u dveří.
Dobrá rada. Musím však čekat, až budu sama doma. Stalo se. Vše šlo hladce, až na
ten ohyb! Větší síla a konec lyže rupnul. Dá se spravit. Kus plechu a hotovo. Ale co
řekne tata, až to uvidí?
Neuvidí, lyže jsem schovala a ty se našly až v roce 1945 při stěhování do
vlastního domu. A to už vše bylo pasé!
Vaše Dolňačka
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FARNOST

Vojenský výcvik – Klokočůvek 2013
Co by to byly za letní prázdniny bez pořádného stanového táboru! Proto jsme
se i letos s dětmi z Hati a Darkovic vydali od 16. - 24. 8. 2013 na táborové
dobrodružství. Tentokrát jsme zvolili poněkud odlehlejší místo vzdálené civilizaci, v
krásné přírodě obklopené lesem, v Klokočůvku u Oder. Našeho dobrodružství se
zúčastnilo 30 dětí a navíc velkou příležitost dostala i mládež nad 15 let, která
z pouhých účastníků povýšila na praktikanty a mohla tak vedoucím pomoci při
přípravě a realizaci dlouhodobě připravovaného programu.
Tématem letošního táboru se stal vojenský výcvik, a aby byl řádný, začal pro
děti již při nástupu do autobusu. Navíc naše stanová základna byla ideální pro toto
téma jak svou polní kuchyní, tak latrínami, venkovní umývárnou či sprchou. První
úkol naše vojáky čekal kousek před samotným tábořištěm, kdy se svými zavazadly
museli přebrodit řeku Odru. Ačkoliv si pár vojáků smočilo své boty a oblečení,
nakonec jsme to všichni zvládli a zbývalo už jen pár kroků k naší „výcvikové“
základně. Po příchodu na nás čekal výborný oběd uvařený našimi vynikajícími
kuchařkami Sookie a Cookie (Anna a Markéta Švecovy), které nám velmi chutné
jídlo připravovaly po celou dobu našeho vojenského výcviku. Poté, co všichni
načerpali sílu, vrhli jsme se na vojenský přijímač, který měl prokázat, zda všichni
účastníci projdou výcvikovým táborem. I když přijímač byl velmi psychicky i
fyzicky náročný, nakonec jím všichni zdárně prošli! Po celou dobu táboru byly pro
děti připravené různé tematické úkoly a hry, které je měly přivést ke zdárnému konci
vojenského výcviku.
Ovšem co by to byl za tábor bez pořádné túry (výsadku)? Samozřejmě i ta
nesměla chybět a pořádně děti i nás vedoucí unavila. Túru jsme zahájili už samotným
přebroděním řeky a úkoly, které byly nachystány po celé trase. Naše první zastávka
byla u Panny Marie ve Skále, kde nás také čekala mše svatá. Mši nám připravil otec
Jan, který tím zahájil své táborové dobrodružství s námi. Poté jsme se posilnili
„svačinkovým“ obědem a konečně mohl začít pořádný výsadek. Společně jsme se ve
skupinkách vydali směrem na Spálov k Čertově a Švédské skále, kde jsme si trochu
odpočinuli, splnili své úkoly, pořídili fotodokumentaci a vydali se dále. Díky výsadku
si skupinky vymyslely své pokřiky, které nás provázely po celou dobu vojenského
výcviku. Trasa nás vedla přes obec Heřmánky zpátky do Klokočůvku po turistické
trase přes kopce a lesy mimo obec přímo do naší základny. Výsadek jsme zakončili
vydatným jídlem, abychom načerpali sílu na další program.
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Naši vojáci zažili i samotnou evakuaci před napadením táboru nepřítelem, díky
níž se museli postarat sami o sebe mimo tábor. Jídlo a nástroje potřebné k přežití a
vytvoření nové základny ovšem nezískali zadarmo, vše si museli vybojovat. Nakonec
se vojenské jednotce podařilo nepřítele zahnat z výcvikové základny a všichni se
mohli vrátit zpět do tábořiště.
Celý týden se neodehrával pouze v duchu her a plnění úkolů, zažili jsme spolu
i jiná dobrodružství. Děti se chodily osvěžit přímo do řeky Odry, která byla jen pár
metrů od táboru. Na každou noc byly vytvořeny noční hlídky. Ty se zároveň staly i
stezkou odvahy, díky zvířecím přátelům, kteří chodili náš tábor navštěvovat.
Nezapomněli jsme využívat ani velké ohniště, které bylo součástí tábořiště a u
kterého jsme mohli trávit příjemné večerní chvíle. Také velmi kouzelné a dovoluji si
říct i nezapomenutelné, byly každodenní mše svaté v přírodě a to hlavě při západu
slunce. Zažili jsme však i velkou bouřku, kterou jsme nakonec pospolu ustáli i přes
menší potopu v některých stanech.
Vojenský výcvik nakonec všichni statečně zvládli a to byl důvod k pořádné
oslavě! Než se ale začalo slavit, předali jsme u velkého táboráku všem statečným
vojákům diplomy a zasloužené odměny. Na závěr naše týdenní dobrodružství
zakončila menší diskotéka, kterou jsme si všichni užili a při které jsme zavzpomínali
na prožité chvíle.
Za vedoucí, Veronika Bekárková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
PODĚKOVÁNÍ
Chtěla bych touto cestou poděkovat panu starostovi a zastupitelstvu obce za
podporu při organizaci letních táborů konaných v termínu od 29. 6. – 13. 7. 2013 pro
90 dětí z naší školy. Děti se letos společně s námi vypravily do středověku spolu
s králem a jeho družinou. Jejich cesta středověkem byla plná soutěží, her, koupání,
výletů, krásné přírody, pěkného ubytování a skvělého jídla.
K bezproblémovému průběhu táborů přispělo i vzorné chování dětí, a tudíž nám
nic nebrání k plánování tábora příštího.
Mgr. Monika Dudová

VÝZVA
Pomozme zvířátkům a naší planetě !
Po velikém úspěchu v loňském roce se naše škola opět zapojí do sběru žaludů a
kaštanů a do sběru plastových víček.
ŽALUDY a KAŠTANY se budou vybírat každé PONDĚLÍ a PÁTEK od 7. 20 – 7.
45 po celý měsíc ŘÍJEN, a to v první šatně u vchodu.
Plastová VÍČKA se budou vybírat 1x za měsíc, a to vždy PRVNÍ PONDĚLÍ
v měsíci. Poprvé dne 4. 11. 2013.
Zapojte se i Vy, kteří nemáte děti ve škole. Pomozte jim v jejich snažení a podpořte
je!
Mgr. Monika Dudová

Drakiáda
V pátek 27.9.2013 se konala na letišti model klubu Hať tradiční drakiáda pro
děti a rodiče. Začali jsme se scházet již kolem třetí hodiny odpolední a všichni se
těšili na příjemné odpoledne. Sešli jsme se v hojném počtu a všichni začali zkoušet
své draky. Počasí bylo nádherné, svítilo sluníčko, jen ten větřík nám nechtěl foukat.
Tak všichni běhali tam a sem, ale dráčci moc nelítali. Tak by mě zajímalo, kdo byl asi
více unaven? ☺ Všichni se moc snažili a za to byli odměněni našimi sponzory.
Model klub Hať, "Pizzeria Škrábal" a firma DAV Stav dětem věnovaly krásné
medaile, sladkou odměnu a pohoštění. Všem za toto moc děkujeme. Na závěr nám
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modeláři předvedli svá letadýlka na ovládání a jako třešinka na dortu vzlétlo před
námi malé motorové letadlo. Odpoledne se vydařilo a těšíme se na příští drakiádu.
Janeta Šubrtová

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín, p.o.
Vás srdečně zve na

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
v úterý 19. listopadu 2013 od 800 do 1700 hodin.
Součástí budou informace o šestiletém studiu pro žáky 7. tříd, o čtyřletém studiu pro
žáky 9. tříd, o přípravném kurzu k přijímacím zkouškám a prohlídka celého areálu
školy.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Tel.: 553 876 030, e-mail: mail@ghlucin.cz
Internet: http://www.ghlucin.cz

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Léto Model klubu Hať
V průběhu léta se naši piloti účastnili mnoha společenských akcí po celém kraji,
kde předvedli letové ukázky rádiem řízených modelů. Mimo jiné jsme také obohatili
program hudebního festivalu Hafest, který se konal v Hati - areálu u hráze 15. 6.
2013.
Spolupráce s našimi polskými modeláři
Ve dnech 13-14. 7 2013 probíhaly v sousedním Rudyszwaldu slavnosti k
příležitosti vzniku obce. Naši modeláři se této akce zúčastnili v počtu třech pilotů. Na
hřišti v Rudyszwaldu bylo mnoho malých a zvědavých diváků, kteří obdivovali
modely i to co s nimi naši piloti předváděli ve vzduchu. Jelikož bylo velmi dobré
počasí, mohli modeláři vzlétnout několikrát po sobě. Vysoká úroveň pilotáže všech
zúčastněných přiváděla přihlížející k údivu. K vidění na této akci bylo i sdružení
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polských nadšenců s tzv. airsoftovými zbraněmi a střelnicí kde si mohl každý
vyzkoušet, jak se s nimi pracuje. Dále skákací hrad a další atrakce pro nejmenší.
Pochodový výlet MKH
Závěr školního roku v modelářském kroužku byl již tradičně věnován výletu.
Letos jsme se vydali v počtu bezmála 30 účastníku za poznáním nedaleké linie
Československého opevnění. Pochod mezi jednotlivými bunkry na trase Šilheřovice Darkovičky byl doplněn o odborný výklad a zpestřen návštěvou tamního muzea. Ani
celodenní tropické počasí nás nezastavilo, abychom celý výlet zakončili pohodovým
polétáním a opečením buřtů na letišti Model klubu Hať.
Závod traktorů do vrchu – Retro Zetor 2013
Začátek letošních letních prázdnin jsme se rozhodli věnovat strojům poněkud
bytelnějším a těžším, než jsou naše letadla. Dne 23. 6. 2013 se v prostoru u kapličky
Sv. Urbánek konal pod naší záštitou 0. ročník závodů traktorů do vrchu. Tato soutěž
byla příkladnou ukázkou vzkvétající symbiózy mezi modeláři a místními zemědělci,
kteří jsou blízkými sousedy našeho letiště. Závodníci museli se zapojeným brzděným
vlekem, který byl zatížen šestitunovým závažím, projet vytyčenou závodní trasu skrz
strmá stoupání a nebezpečná klesání v co nejkratším možném čase. Závodu se
účastnilo celkem dvanáct závodníků a to s devíti traktory. První místo s nejmenším
součtem časů dvou soutěžních kol obsadil Rudolf Gospoš (2:21), stříbrnou medaili
získal Ondřej Kostelník (2:24) a bronz putoval k Vlastimilu Klimečkovi (2:28).
Všechny závodníky musíme pochválit za neskutečné nasazení a profesionální
přístup k této soutěži. Vřelý dík patří také všem divákům, kteří podpořili závodníky a
vytvořili atmosféru skutečného závodu. Celou výsledkovou listinu, včetně dalších
informací o průběhu závodu najdete na http://modelklubhat.blogspot.com .
Model Camp 2013
První srpnový víkend, se konala každoroční akce Model Camp, na které se
sejdou všichni členové Model klubu Hať a příznivci letectví. Letošní ročník byl navíc
prvním, kdy jsme na našem letišti mohli uvítat piloty skutečných letadel. Letiště
Model klubu Hať bylo totiž zapsáno do oficiální databáze sportovních letišť. Hlavní
myšlenkou Model Campu bylo propojení modelářů a pilotů ultralehkých letounů.
Slet leteckých modelářů a pilotů ultralightů, kteří na Model Camp přiletěli, bylo
pro obě strany inspirující. Báječných mužů na létajících strojích přiletělo během
víkendu pět. Za to modelářů na Model Camp dorazili desítky. O popularitě Model
klubu Hať svědčí také stále se rozšiřující členská základna. V letošním roce
registrujeme bezmála sedm desítek aktivních členů.
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Hlavní myšlenka celé akce se setkala s úspěchem. Modeláři a návštěvníci
nahlédli do kokpitů ultralehkých letadel a naopak jejich piloti byli fascinování
kouzlem modelářského sportu.
Soutěže v přesnosti přistání
Ani v letošní modelářské sezóně MKH nechyběla rozmanitá soutěžní klání,
která přináší pilotům o divákům mnoho adrenalinu i zábavy. Letošní seriál soutěží
v přesnosti přistání (SPP), kde má pilot za cíl přistát co nejblíže ke stanovenému
bodu, byl složen celkově ze 4 odlétaných soutěží. V každé takové soutěži provede
pilot 3 měřená přistání, z nichž se sečtou dvě nejlepší vzdálenosti letadla po přistání
od zadaného bodu. Vyhrává pilot s nejmenším součtem. V následující tabulce můžete
vidět medailové pozice všech letos dosud uskutečněných soutěží.
Soutěž
1. 5. Letiště MKH
6. 7. Letiště MKH
19. 7. Dobroslavice
3. 8. Letiště MKH

1. místo
J. Plaček
G. Gajda
M. Mikolajek
G. Gajda

2. místo
J. Aujezdský
M. Janiš
P. Škovránek
P. Škovránek

3. místo
M. Jaroš
M. Mikolajek
G. Gajda
V. Cima

Modelářský kroužek ve školním roce 2013/14
Modelářský kroužek bude pro zájemce tradičně probíhat i v následujícím
školním roce 2013/14, a to vždy každý pátek od 15:00 do 17:00 v prostorách dílen ZŠ
Hať. Do modeláře srdečně zveme všechny zájemce bez rozdílu věku a pohlaví se
zájmem o modelářství a letectví. Těšíme se na nové tváře.
O veškerých akcích MKH se můžete dozvědět na webu MKH
http://modelklubhat.blogspot.com
a na klubovém facebooku http://www.facebook.com/modelklubhat .
Model klub Hať

Co jste hasiči, co jste dělali….
Byli jsme požádání, abychom Vás informovali o činnosti hasičů v naší obci a tak
bychom Vám chtěli touto cestou dát možnost nahlédnout na naše aktivity a činnosti.
Někteří z Vás si jistě vzpomenou na pár událostí v tomto roce, při kterých jste mohli
naše hasiče a nejen je spatřit, případně se s nimi přímo setkat. Asi nejvýraznějšími
událostmi, které Vám jistě v paměti uvízly, byly letní požáry v naší obci.
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První požár, který na katastru
naší obce vypukl, byl dne 24. 7. K
požáru došlo v lesním porostu v části
nazývané Hubert, kousek od větrné
elektrárny. Došlo zde k požáru suché
trávy, lesního porostu a suchých
pařezů. Hořelo na ploše přibližně 100
x 100 metrů. Naše jednotka na místě
prováděla hašení a starala se o
doplňování vody do požárních
cisteren. Doprava vody na místo
požáru byla z několika zdrojů, z hydrantové sítě, bazénu z blízkého vzdělávacího
střediska hasičů a z hráze. Pro velký rozsah požáru byl vyhlášen druhý stupeň
poplachu. Což znamená povolání většího počtu jednotek z blízkého okolí. Požár se
hasičům podařilo zlikvidovat za přibližně hodinu a půl od příjezdu na místo. Po
uhašení požáru následně probíhalo dohašování skrytých ohnisek. Na závěr na místě
zůstala naše jednotka a jednotka ze Šilheřovic. Společně zajišťovali požární dozor do
ranních hodin. V rámci tohoto zásahu bylo povoláno celkem 9 jednotek: dvě jednotky
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Hlučína a OstravyPřívozu a 7 jednotek dobrovolných hasičů - z Hati, Darkovic, Šilheřovic, Vřesiny,
Ludgeřovic, Markvartovic a z Píště.
Druhý požár, který v naší obci řádil, vzplál dne 6. 8. Jednalo se o požár
obilovin u silážních jam v polích na hranici s Polskem. Naše jednotka vyjela
k události po oznámení operačním střediskem do pár minut a byla na místě první. Po
příjezdu započala s hašením pomocí vodního děla a snažila se ohraničit hořící pole,
aby nedošlo k dalšímu rozšíření. Díky silnému větru, který požár rychle rozšiřoval,
však shořelo cca 700 x 200 m (15ha) obilovin. Požár byl zlikvidován díky
profesionálnímu zásahu všech zúčastněných jednotek po půl hodině. Poté bylo
provedeno zaorání pole, aby nedošlo k opětovnému rozhoření. Naše jednotka zůstala
na místě společně s jednotkou ze Šilheřovic jako záloha do doby, než bylo celé pole
zoráno a místo zásahu předáno majiteli. Možná příčina požáru byla vyšetřovatelem
stanovena jako přítomnost cizího předmětu v kombajnu, od kterého došlo ke vznícení
obilí. Na místě v tomto případě zasahovalo celkem 10 jednotek: 2 jednotky
Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje z Hlučína a z Opavy a 8
jednotek dobrovolných hasičů (z toho 2 jednotky z Polska) z Hati, Darkovic,
Ludgeřovic, Markvartovic, Šilheřovic, Vřesiny, Krzyzanowic (PL) a z Owsiszcze
(PL).
Posledním požárem v naší obci byl požár ze dne 25. 8. Došlo k němu ve
večerních hodinách v den konání slavností Haťských dožínek. Hořel porost na ploše
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přibližně 20 x 30m v areálu statku uprostřed naší obce. Požár vznikl vlivem zkratku
na elektrickém vedení. Díky účasti na požární hlídce u Dožínkových slavností byla
naše jednotka na místě první a po příjezdu ihned započala s likvidací požáru. Poté na
místo dorazila ještě jednotka z Darkovic a profesionální hasiči z Hlučína. Společnými
silami provedli uhašení pomocí několika vodních proudů a uchránili tak blízký
vepřín.
Naše jednotka od počátku roku zasahovala celkem u jedenácti událostí. Jednalo
se většinou o zásahy spojené s likvidací popadaných stromů, odstraňování překážek
ze silnic po přívalových deštích a o pomoc při transportu zraněné osoby do vozu
zdravotnické záchranné služby. Dále naše jednotka absolvovala několik asistencí u
kulturních akcí, jako byly například slavnosti Dožínek a Hafest.
Jako v předešlých letech tak i letos členové jednotky absolvovali hodně
praktických a teoretických školení, která musí všichni členové jednotky povinně
absolvovat. Nedílnou součástí hasičského života byla i fyzická příprava a různé
soutěže.
Naši členové závodili na soutěžích
v požárním útoku, dále na soutěžích
jednotlivců
typu
TFA
(Toughest
Firefighter Alive – nejtvrdší hasič přežívá)
kde, musíme uznat, dosáhli velmi
kvalitních výsledků. Nejlepšími našimi
závodníky v těchto disciplínách byli
Zdeněk Janoš a Miroslav Svoboda. Tito
dva závodníci se letos účastnili těchto
závodů: TFA Hlučín Cup (specifická
soutěž, kde celou trať musí absolvovat
hasiči ve dvojici a nesmí se rozdělit), TFA
Krásné pole, TFA Větřkovice, Firefighters
Challenge v Ludgeřovicích a domácí
soutěže v disciplínách TFA v Hati.
Z uvedených soutěží se nejlépe vyvedla
Zdeňkovi soutěž v Krásném Poli, kde porazil jak všechny profesionální, tak
dobrovolné hasiče a umístil se na prvním místě. Svou fyzickou a psychickou odolnost
mohli tito dva závodníci letos prověřit na nejtěžších soutěžích v Moravskoslezském
kraji. Koná se zde totiž speciální závod nazvaný „O pohár ředitele Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského kraje“, který se skládal letos ze šesti soutěží.
Oběma závodníkům bylo umožněno startovat na třech a zde měli ukázat, jak jsou
připraveni. Tyto závody jsou specifické svou obtížností, kdy je závod dalo by se říci
rozdělen na dvě pomyslné části. Celý závod se však běží bez přestávky. V první části
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musejí závodníci v plné „zásahové“ výzbroji, což je zásahový oblek, boty, helma,
dýchací přístroj (někde se používá jen jako zátěž) a v rukavicích absolvovat trať
s těmito překážkami: roztahování hadic na 40 metrů, přenos 30 kg závaží na
vzdálenost 20 metrů, transport 80 kg figuríny, vytažení 30 kg závaží na věž do cca 10
metrové výšky, vykonání 50 úderů 10 kg kladivem na trenažéru HammerBox, motání
hadic a překonání 2 metrové bariéry. Tuto silovou část absolvují bez přestávky a po
ní následuje tzv, „oddychová“ část, kde musí závodníci pouze doběhnout do cíle.
Tato část je specifická tím, že cíl je většinou na nějaké věži, rozhledně, jiném
vyvýšeném místě. Hasiči tedy musí vyběhnout cca 300 až 600 schodů dle místa
konání. Závody se běží bez přestávky a výsledné časy se pohybují mezi 5 až 8
minutami.
Oba naši závodníci se zúčastnili těchto soutěží v rámci zmíněného závodu:
TFA Hartamann na Slezské Hartě, zde se vybíhá na přehradní hráz. Poté závodu TFA
Horní Suchá, kde je výběh na vrchol těžební věže František a finálového závodu TFA
Štramberk, kde byli vyhodnoceni nejlepší z nejlepších. Díky svým kvalitním
výkonům na těchto třech soutěžích se Miroslav Svoboda umístil na celkovém 23.
místě v kategorii do 35
let (na 30. místě bez
rozdílu
kategorií).
Zdeněk
Janoš
se
v celkovém hodnocení
umístil na výborném 18.
místě v kategorii do 35
let (na 22. místě
v celkovém pořadí bez
rozdílů
kategorií).
Celkově
se
těchto
závodů účastnilo 128
závodníků, z čehož bylo 103 v kategorii do 35 let, a zbývající počet v kategorii nad
35 let.
To že máme kvalitně připravené hasiče, co se týká fyzických a psychických
vlastností je zajištěno i díky přípravě, která probíhá již od dětství. Naši hasiči vedou
kroužek mladých hasičů, kde se ti nejmladší seznamují s hasičskou technikou, učí se
různým dovednostem a taktéž závodí. Kvalitní přípravě odpovídají i úspěchy našich
nejmladších na různých soutěžích. Za zmínku stojí úspěch našich hasičů a hasiček
v dětském TFA, které bylo letos uspořádáno v Dolním Benešově. Naše mladá hasička
Karolína Mučková zde obsadila výborné 2. místo a její bratr Matěj Mučka vybojoval
v chlapecké kategorii skvělé 1. místo.
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S výčtem aktivit a událostí bychom mohli dále pokračovat, ale to by bylo ještě
na hodně dlouhý článek. Proto pokud máte zájem a chtěli byste se dozvědět více
informací a shlédnout naše videa, případně spoustu fotografií, tak budeme velice rádi,
když navštívíte naše hasičské stránky. Najdete je na tomto odkazu
http://www.hasici-hat.unas.cz
Vaši hasiči

Zájezd do Jiříkova a Olomouce
Klub důchodců Hať pořádal ve čtvrtek dne
03.10.2013 zájezd do Jiříkova a Olomouce na výstavu
„PODZIMNÍ FLORA OLOMOUC 2013“.
V Jiříkově jsme zhlédli
PRADĚDOVU
GALERII. Galerie se rozkládá na rozloze čtyř hektarů.
Během prohlídky jsme viděli 250 vyřezaných plastik zvířat a
hlavně
chloubu řezbáře Halouzky - betlém v životní velikosti, který již čítá
138 soch a
váží 20 tun. Betlém byl rovněž vystaven u příležitosti světového kongresu betlemářů
v Hradci Králové, kde byl oceněn titulem Největší betlém na světě.
Dominantou celé galerie je socha vládce jesenických hor - děda Praděda, která se
tyčí do výše 10,4 m a váží okolo 15 tun. Za unikát se považuje obří dřevěný obraz
Děd Praděd a jeho říše. Obraz je vyřezán ze čtyřiadvaceti lipových kmenů, měří 2,2
m x 5x5 m. Všechny tři zmíněné dominanty jsou zapsány do české Guinessovy knihy
rekordů.
V Olomouci jsme navštívili výstavu „Podzimní Flora Olomouc 2013“.
Nejvíce se nám líbila společná expozice Českého zahrádkářského svazu v pavilonu H
s přehlídkou krajových odrůd ovoce, různých druhů zelenin, s včelařskými produkty,
výstavkou hub, zahrádkářskou, mykologickou poradnou a zahrádkářský "sklípek" se
skvělými moravskými víny a burčákem.
Součástí výstavy byla akce „Rozkvetlé památky“ - chrámy sv. Mořice, sv.
Michala, Panny Marie Sněžné, kapucínský kostel Zvěstování Páně a slavnostní sál
olomouckého Arcibiskupského paláce byly naaranžovány překrásnou květinovou
výzdobou.
Velká část prostoru výstavy byla určena prodejním zahradnickým trhům s
pestrým sortimentem květin, ovoce, zeleniny, okrasných i ovocných dřevin a drobné
zahradní mechanizace atd.
Zájezd se nám vydařil, počasí bylo slunečné a všichni byli spokojeni.
předsedkyně Klubu důchodců, Annamarie Kuchařová
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NAŠI JUBILANTI
Willaschková Hedvika
Konečná Marta
Koslowská Marta
Mikula Valentin
Staňková Hedvika
Viktorin Bruno
Plaček Richard
Ronczka Josef
Smolková Felicita
Plaček Alois
Mikesková Anděla
Plaček Hubert
Čižmaríková Ludmila
Šulová Adéla
Pardubická Elfrída
Šula Adolf
Gonsiorová Olga
Rupníková Lucie
Ciganová Helena
Tvrdý Valter
Lichorobiecová Anna
Šulová Hedvika

95 let
94 let
89 let
85 let
85 let
83let
83 let
83 let
83 let
82 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let

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