VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XIX. zasedání zabývalo především:
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2014 včetně rozpočtového výhledu na období 20152017 a realizace investičních akcí v letošním roce
- Výsledkem inventarizace majetku obce, včetně inventarizace pozemků, závazků a
pohledávek, provedené k 31.12.2013
- Požadavkem KÚ MSK na odstranění nedostatků v návrhu Územního plánu obce
Hať
- Návrhem na vstup obce do Místní akční skupiny (MAS) Hlučínsko
- Návrhem na vybudování nové přístupové komunikace do areálu bývalého
Zemědělského podniku Hať – prodloužení Záhumenní cesty
- Návrhem rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2014
- Úpravou cestovních náhrad poskytovaných členům ZO po nabytí účinnosti vyhlášky
č.435/2013Sb., o změně sazeb základní náhrady za používání silničních motorových
vozidel, stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely
poskytování cestovních náhrad
- Požadavkem dopravce na úhradu ztrátovosti autobusové linky č.290 zajišťující
dopravní obslužnost obce Hať
- Návrhem na výstavbu kolumbária, zařízení pro uložení uren se zpopelněnými
ostatky zemřelých, na nové části hřbitova
- Návrhem střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na období
2014-2017 vypracovaným pro obce spolupracující s městem Hlučínem
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků uvedených v GP č. 1470-63a,b,c,/2013 jako
parc.č. 2862/32862/42867/2 a 2908/2, vše k.ú. Hať, které byly dotčeny stavbou
poldru „Otavová“

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

Žádostí fyzické osoby o provedení směny pozemků
Návrhem na pronájem uvolněných nebytových prostor v domě č.p.220, Lipová č.52
Financováním stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Přípravou rozpočtu obce na rok 2014 včetně realizace investičních akcí pro letošní
rok
Návrhem na zproštění od poplatků ze psů pro lovecké psy MS Hubert
Materiály projednávanými na zasedání ZO
Návrhem na zajištění pozemků pro vybudování dětského hřiště na horní části obce
Schválením účetní závěrky na rok 2013 v příspěvkové organizaci Základní škola a
mateřská škola Hať
Opakovanou žádostí fyzické osoby o odprodej pozemku p.č.43/6 a 43/4, k.ú. Hať
Návrhem na uzavření Smlouvy o dílo se společností AQUALIA s.r.o., Ostrava –
Mariánské Hory, na provádění rozborů pitné vody
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- Účastí zástupce obce na výstavě cestovního ruchu v Katovicích v rámci společného
projektu Sdružení obcí Hlučínska a příhraničních polských Gmin
- Uzavřením smlouvy se Zeměměřičským úřadem Praha o poskytování licence na
využívání dat ke katastru nemovitostí
- Žádostí o zapůjčení zahradních setů
- Žádostí Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež se sídlem v Mořkově o
podporu akce „6.setkání postižených a opuštěných dětí“
- Poskytnutím podpory pro studenty Univerzity třetího věku
- Účastí zástupce obce na Valné hromadě společnosti SOMA Markvartovice a.s. a
návrhem na změnu stanov dané společnosti
- Žádostí společnosti ČEZ Distribuce, a.s., o uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě na
zřízení věcného břemene a Smlouvy o právu provést stavbu – přípojky NN pro dům
na ul. Kostelní č.39/1 přes pozemky, které jsou ve vlastnictví obce
- Návrhem kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání k 1.9.2014
- Žádostí budoucího provozovatele zmrzlinového stánku o vydání stanoviska obce
jako vlastníka sousedního pozemku k umístění uvedeného zařízení na pozemku
Obchodního družstva Tempo
- Návrhem Dodatku č.6 ke Smlouvě o závazku veřejné služby na rok 2014 (úhrada
ztrát na autobusové lince č.290, která zajišťuje dopravní obslužnost obce)
- Vypsáním výběrových řízení na zajištění dodavatelů investičních akcí zařazených
v rozpočtu obce na rok 2014

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Chraňte svoji domácnost
Zajištěné bydlení je jedna z nejdůležitějších věcí v životě člověka. Denně lidé
pracují, aby si mohli svůj byt či dům vybavit kvalitními spotřebiči, kupují moderní
počítače, televize a luxusní nábytek. Tyto věci jsou ovšem vystaveny mnohým rizikům
v podobě například krádeže, požáru nebo povodně. Zvýšit ochranu movitých věcí lze
pojištěním. Škodě sice pojištění nezabrání, ale dokáže minimalizovat finanční ztráty v
důsledku nutnosti znovupořízení poškozených věcí.
Pojištění domácnosti kryje škody, které vznikají na základě vloupání a krádeže
nebo živelnou pohromou, která může mít podobu povodně, požáru, zemětřesení, pádu
stromu atp. Cena pojištění se odvíjí od pojistného krytí a od výše spoluúčasti, kterou v
případě škody zaplatí poškozený. Cena zohledňuje také lokalitu, kde se domácnost
nachází. Dražší pojištění sjednáte v Praze a na opuštěných místech. Roli hraje rizikový
faktor, který bere v potaz vyšší riziko vloupání. V některých případech je
zohledňováno i podlaží, ve kterém je byt, neboť v přízemí hrozí vyšší
pravděpodobnost vniknutí oknem či balkónem. Vzhledem k tomu, že jde o vybavení
bytu, nezáleží na tom, zda máte byt v osobním vlastnictví, či pronajatý.
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V oblastech, kde jsou časté povodně, se pojišťovny zdráhají uzavřít pojistnou
smlouvu a mnohdy jsou domácnosti v těchto místech nepojistitelné. Pojišťovny
rozlišují pojmy povodeň a záplava. Povodeň představuje vodu vylitou z koryt vodních
toků nebo nádrží a záplava je stojatá či tekoucí voda vzniklá z jiné příčiny než
povodeň. Touto příčinou může být vydatný déšť či tání sněhu. Zkontrolujte si, jak tato
rizika kryje Vaše pojišťovna.
Pojistnou částku odhaduje zákazník sám a následně je z ní určeno maximální
plnění od pojišťovny. Je potřeba částku odhadnout co nejpřesněji, jinak hrozí buď
podpojištěnost a pojišťovna Vám případnou náhradu úměrně zkrátí, nebo naopak
sjednáte-li vyšší pojistnou částku, obdržíte plnění maximálně ve výši skutečné
hodnoty domácnosti.
Čím vyšší pojistnou částku si budete chtít sjednat, tím vyšší úroveň zabezpečení
majetku bude pojišťovna požadovat. Budete muset mít například bezpečnostní zámek,
požární hlásiče nebo trezor na cennosti.
Pojišťovny také rozlišují novou a časovou hodnotu. Pokud zvolíte novou
hodnotu, pojišťovna vám poskytne plnění v takové částce, abyste si danou věc mohli
koupit novou. Při využití časové hodnoty musíte počítat s tím, že bude brán ohled na
opotřebení věci a vyplacená částka bude o to menší.
Dejte si také pozor na to, jaké jsou výluky z pojištění, a zjistěte si možnosti
připojištění. V základu bývají předměty pojištěny jen do určité sumy, takže pokud
vlastníte dražší vybavení, je potřeba právě připojištění.
Pojistnou smlouvu nezapomínejte aktualizovat. Pokud se změní hodnota věcí ve
vaší domácnosti, měla by se nová situace odrazit i ve smluvních podmínkách. Ke
smlouvě se většinou váží i určité bonusy. Standardně bývá přiznáván bonus za
bezškodní průběh a také lze využít i věrnostních programů pojišťoven. Pojištění je
produkt jako každý jiný a pojišťovny se snaží nalákat klienty pomocí co
nejatraktivnějších podmínek. Proto nekývněte hned na první nabídku, ale porovnejte
více možností, které je vám trh schopen poskytnout.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Příběh Terezky, holčičky s postižením
Terezčina maminka vypráví: „Naše dcera se narodila před
pěti lety. Bylo to moc hodné miminko, ani ve snu by nás
nenapadlo, že může být něco v nepořádku. Asi v 9. měsíci
věku nás začalo znepokojovat, že nedělá žádné pokroky.“
Neurolog Terezku vyšetřil a začali s rehabilitací. Jenže vývoj
stále nešel dopředu tak, jak by měl. Následovala série
vyšetření v nemocnici v Ostravě. „Bohužel dosud neznáme
přesné označení postižení a příčinu opožděného vývoje naší
dcery. Stále rehabilitujeme, k Vojtově metodě jsme přidali
Bobatha, hipoterapii, hydroterapii, tejpování a snažíme se,
aby její vývoj šel stále kupředu.“ Proto také Terezka
nastoupila ve třech letech do speciální školky. „Díky školce jsme se dozvěděli i o rané
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péči. Nejdříve jsem si ani nemyslela, že bychom službu mohli potřebovat. Nedokázala
jsem si představit, s čím by nám mohla pomoci. Myslela jsem si, že vše, co potřebuji
znát či zařídit, zvládnu sama.“ Maminka přesto do Poradny rané péče MATANA
zavolala a sjednala si s paní vedoucí schůzku.
„Bylo to velmi příjemné popovídání a i naše dcera se s poradkyní rychle spřátelila.
Služba rané péče mě velmi mile překvapila, konečně jsem měla možnost zjistit, v čem
všem mi mohou pomoci. Jako velikou pomoc, kterou využívá naše rodina, bych uvedla
zejména půjčování pomůcek pro Terezku, ať už se jedná o hračky či rehabilitační
pomůcky, získávání kontaktů na různé organizace, získávání informací o různých
akcích, které pořádá raná péče, besedách, možnost účastnit se příměstských dětských
táborů, z čehož jsme byli nadšeni a těšíme se na další tábor! A hlavně popovídání si s
pracovnicí rané péče o každodenních starostech i radostech naší rodiny, která má
postižené dítě. Často se nesetkáváme s tak hezkým přístupem a empatií. A další skvělá
věc na rané péči je ta, že poradkyně jezdí k nám domů.“
Poradkyně rodiny, Svatava Olejková, také vyzdvihuje důležitost práce s rodinou
v domácím prostředí: „Terezka je ve svém, spokojená a spolupracující.“ Pracovnice
Poradny rané péče MATANA dojíždí do rodin, které mají dítě s odlišným či
opožděným vývojem, s postižením, s autismem. Děti jsou ve věku od narození do
sedmi let. Svatava Olejková dodává: „Přestože MATANA sídlí v Krnově, vyjíždíme
za rodinami na území poloviny Moravskoslezského kraje a na Jesenicko. Pokud máte
doma děťátko s odlišným vývojem a hledáte informace, podporu, rady, můžete se na
nás obrátit. Raná péče je zcela zdarma.“

Poradna rané péče MATANA, Slezská diakonie –
www.slezskadiakonie.cz, ranapecematana.webnode.cz,
tel. 731 191 868, ranapece@sdk.cz.

Charita Hlučín obnovuje pravidelný sběr šatstva
Vážení občané,
Charita Hlučín se rozhodla, že po několika letech obnoví sběr použitého šatstva.
Hlavním z důvodů je to, že se objevila celá řada firem a společností, které se na sběr
šatstva specializují, instalují sběrné kontejnery nebo dokonce šatstvo sváží. Tyto
aktivity jsou přitom podnikatelskými záměry, které mají s humanitární činností často
jen málo společného. Ale nic proti této skutečnosti. Hlavní fakt je však ten, že šatstvo,
které občané Hlučína těmto společnostem odevzdají, končí zcela mimo region. Přitom
je zde celá řada lidí bez domova či lidí v nouzi, kteří by je mohli ještě docela dobře
upotřebit.
Proto jsme se rozhodli vstoupit do spolupráce s Charitou Hrabyně, která
v prostorách bývalých kasáren v Ostravě-Koblově zřídila třídírnu šatstva. V rámci této
spolupráce jsme schopni garantovat, že část vámi darovaných věcí bude zpětně využita
potřebnými občany Hlučínska. Děje se tak především ve spolupráci s Odborem
sociálních věcí a zdravotnictví města Hlučín. Na tento odbor a na Charitu Hlučín se
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potřební lidé přímo obracejí a můžeme jim tak účinně a adresně pomoci. Další část
šatstva je využívána organizací Nová šance, která poskytuje azylové ubytování celé
řadě občanů Hlučínska, kteří přišli o svůj domov. Ze skladu v Koblově je podporováno
ještě mnoho dalších osob i organizací z širokého okolí. Tento rozměr přímé zacílenosti
na místní potřebné občany velkokapacitní sběry nemají. Proto jsme se rozhodli, že
pravidelný sběr obnovíme. Působíme v tomto regionu a považujeme za správné,
abychom se snažili pomoci především občanům Hlučínska.
Podrobnosti o organizaci sběru šatstva Charitou Hlučín se dozvíte z přiloženého
informačního letáku.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na tyto dny sběr šatstva:
čtvrtek 15. května 2014
čtvrtek 12. června 2014
(vždy od 15.00 do 17.00 hodin)
Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín
na adrese U Bašty 275/3, Hlučín.
Co sbíráme především:
zimní i letní boty, zimní i letní bundy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, košile,
trička, tepláky, čepice, rukavice, šály, spací pytle a další
Jak bude s nasbíraným oblečením naloženo:
Šatstvo bude nejprve ve spolupráci s Charitou Hrabyně vytříděno, nejpoužitelnější a
nejkvalitnější části oblečení budou ve spolupráci s Odborem sociálních věcí a
zdravotnictví MěÚ Hlučín použity jako pomoc pro lidi bez domova z Hlučína a okolí,
popřípadě pro další potřebné. Zbylé oděvy budou ponechány Charitě Hrabyně pro
další potřebné a pro její vlastní aktivity.
Nepožadujeme žádný doklad z čistírny, pouze prosíme, aby šatstvo nebylo viditělně
ušpiněno. Nejlepší variantou, je-li to možné, je přinést darované věci již v igelitových
pytlích, není to však podmínkou.
Prosíme také, abyste neumisťovali šatstvo mimo uvedený čas sběru kdekoliv v okolí
budovy!
Děkujeme.
Charita Hlučín oznamuje, že od května do září 2014 bude přerušeno
právní „zprostředkování“ bezplatného právního poradenství. O
přesném datu, kdy bude provoz opět zahájen, budeme včas
informovat.
Děkujeme za pochopení.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín
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Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky nepatří do popelnice na
směsný odpad, protože z nich mohou při rozbití unikat nebezpečné látky.
Každého z nás to někdy potkalo. Přestane nám po letech svítit zářivka a tak
přemýšlíme, kam vyrazit pro novou, a jak naložit s tou nefunkční. Někde jsme již
zaslechli, že vysloužilé zářivky nepatří do komunálního odpadu. Nepatří ale ani do
tříděného skla, i když jsou ze skla vyrobené. Ale proč vlastně? Zářivky (trubicové i
kompaktní úsporné) totiž obsahují malé množství jedovaté rtuti, která by při špatném
zacházení a vyšších koncentracích mohla ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.
Kam s ní?
Nejjednodušší je vzít starou zářivku a odevzdat
ji v obchodě při nákupu té nové. Další možností, jak
správně naložit s nefunkční zářivkou je její
odevzdání ve VESTIBULU OBECNÍHO ÚŘADU
HAŤ, Lipová 86 v úředních hodinách a v
TECHNICKÉM DVOŘE, Lipová 52, Hať každé
sudé úterý v době od 16.00 do 18.00 hod. Obsluha
sběrného dvora ji od Vás zdarma převezme a uloží ji
do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Hať zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívá
na náklady provozu sběrného místa, ale plně hradí
veškeré náklady na přepravu a recyklaci. Tím
našemu obecnímu rozpočtu ušetří část prostředků
určených pro nakládání s komunálním odpadem.
Kde ty zářivky nakonec skončí?
Ze sběrných dvorů a dalších sběrných míst EKOLAMP sváží kontejnery se
zářivkami do specializovaných recyklačních firem. Zde jsou pro opětovné použití
získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník, mosaz a další kovy se mohou
znovu použít v kovovýrobě, např. pro součástky jízdních kol. Recyklované plasty jsou
dobrou surovinou pro zatravňovací dlaždice či plotové dílce a přečištěná rtuť je znovu
využívána v průmyslové výrobě. Sklo se používá jako technický materiál nebo
v některých případech i pro výrobu nových zářivek. Opětovně je tak možné pro další
výrobu použít až 95 % materiálu, ze kterého byla zářivka vyrobena.
Prostřednictvím EKOLAMPu se ročně recyklují miliony zářivek a výbojek. Stále
ale velké množství zářivek končí v koši. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na
www.ekolamp.cz.

6

Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních
služeb Hlučínska
Dovolujeme si pozvat všechny občany (bez rozdílu věku, zkušeností, výšky,
váhy) na akci Hlučínský trakař solidarity aneb Den sociálních služeb Hlučínska, který
se uskuteční dne 30. května 2014 od 15:00 hod. na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Smyslem této akce je nejen představit lidem poskytovatele sociálních služeb, ale
prožit také pohodového odpoledne za doprovodu kvalitní hudby, dobrého občerstvení
a milých vystoupení. O zpříjemnění se postarají hudební skupiny Šajtar, Stanley´s
dixie street band, vystoupí zde mažoretky Paprsky a další.
Představí se: Základní škola Gen. Svobody, Kanisterapie, Klokánek, Matana,
Dětská rehabilitace, Fontána, Ht Visual, Invalidní vozíčky, Nová šance, Učiliště,
Charita Hlučín, Elim, Svaz tělesně postižených, Sv. Eufrazie, Domov pod Vinnou
horou, Menssana, VZP a další. V průběhu dne se bude měřit krevní tlak a cukr,
množství CO ve výdechu u kuřáků. Budou zde také prezentovány výsledky ručních
prací a návazné služby.
V neposlední řadě se můžete těšit na atrakce pro děti. ZUŠ, výtvarný obor bude
(nejenom dětem) malovat na obličej.
A co je vlastně „Hlučínský trakař solidarity“???? Každý, kdo z Vás oběhne nebo
obejde s trakařem jeden okruh kolem náměstí po vyznačené trase, získá slosovací
kupón, díky kterému můžete vyhrát hodnotné ceny. To ale není všechno, neboť tímto
počinem zároveň symbolicky přispějete dětem, které tuto pomoc potřebují.
Přijďte se pobavit, ale hlavně podpořit dobrou věc.
Ing. Tereza Kubinová, MěÚ Hlučín

Informace pro občany České republiky o podmínkách
hlasování ve volbách do Evropského parlamentu na
území České republiky
Volby do Evropského parlamentu na území České republiky upravuje zákon č.
62/2003 Sb.,o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů(dále jen „zákon“).
• Kdy se budou volby do Evropského parlamentu na území České republiky
konat ? (§ 3zákona)
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve dnech
23. a 24. května 2014. Dne 23. května 2014 (pátek) se bude hlasovat od 14.00 hodin
do 22.00 hodin a dne 24. května 2014 (sobota) se bude hlasovat od 8.00 hodin do
14.00 hodin.
7

• Za jakých podmínek má občan České republiky právo hlasovat ve volbách do
Evropského parlamentu na území České republiky ? (§ 5, § 28 a § 36 zákona)
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu na
území České republiky za předpokladu, že nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18
let,nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu, popřípadě hlasuje na voličský průkaz
(podrobněji viz dále). Překážkou ve výkonu volebního práva, pro kterou nelze
hlasovat, je zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu ochrany zdraví lidu
nebo omezení svéprávnosti.
• Seznam voličů pro volby do Evropského parlamentu na území České republiky
(§ 27 a 28 zákona)
Podmínkou výkonu volebního práva ve volbách do Evropského parlamentu je zápis
státního občana České republiky, který má právo volit (dále jen „volič“), do seznamu
voličů pro volby do Evropského parlamentu. Tento seznam vede obecní úřad, městský
úřad, úřad městyse, magistrát statutárního města, které není územně členěno, úřad
městské části nebo městského obvodu (dále jen „obecní úřad“) pro každé volby do
Evropského parlamentu postupem daným zákonem. Nejpozději 40 dnů přede dnem
voleb (13. dubna 2014) zanese obecní úřad do seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu údaje ze stálého seznamu voličů. Tímto způsobem je každý
občan České republiky, který má právo volit ve volbách do Evropského
parlamentu a má na území České republiky trvalý pobyt, zapsán automaticky do
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Volič si může ověřit na
obecním úřadě svůj zápis ve stálém seznamu voličů pro všechny druhy voleb na území
České republiky, nebo později (po 13. dubnu 2014) svůj zápis přímo v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Ve věcech chyb a nedostatků v seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu se lze, pokud žádosti o opravu nevyhoví sám
obecní úřad, do 30 dnů přede dnem voleb domáhat podle zákona č. 150/2002 Sb.,
soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, rozhodnutí soudu o provedení
opravy nebo doplnění seznamu.
Obecní úřad do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu dále nejpozději
20 dnů přede dnem voleb (3. května 2014) zanese voliče, kteří nemají ve správním
obvodu tohoto obecního úřadu trvalý pobyt, ale kteří v jeho obvodu
a) jsou v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální péče nebo v obdobném
ústavu a zařízení, nebo b) jsou v policejní cele, v místě výkonu vazby nebo v místě
výkonu trestu odnětí svobody, a kteří byli obecnímu úřadu nahlášeni velitelem nebo
správcem příslušného zařízení; ten zároveň o zápise informuje obecní úřad v místě
trvalého pobytu voliče. O tento zápis by měl volič požádat pouze v případě, kdy je
jeho pobyt ve dny voleb v některém z uvedených zařízení zřejmý, neboť následné
změny spočívající v dopsání voliče do seznamu voličů pro volby do Evropského
parlamentu v místě jeho trvalého pobytu již nelze provádět.
• Jak postupovat, když se volič přestěhuje? (§ 28 zákona)
1) Pokud volič změní místo trvalého bydliště v rámci území České republiky po zápisu
do seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu (tj. po 13. dubnu 2014) musí
na obecním úřadě v místě původního bydliště požádat o vyškrtnutí ze seznamu voličů
pro volby do Evropského parlamentu. Obecní úřad o tom vydá potvrzení. Toto
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potvrzení je nutné předložit obecnímu úřadu v místě nového bydliště nejpozději do 21.
května 2014 nebo v dny voleb okrskové volební komise ve volební místnosti v místě
nového bydliště, kde zároveň musí prokázat své právo hlasovat ve volebním okrsku
(zejména občanským průkazem s oddělenými rohy a potvrzením o změně místa
trvalého pobytu nebo novým občanským průkazem s aktuálními údaji).
2) Pokud volič po návratu na území České republiky ze zahraničí, kde byl veden ve
zvláštním seznamu voličů na zastupitelském úřadě, hodlá hlasovat ve volbách, musí
požádat zastupitelský úřad o vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů. Zastupitelský
úřad mu o vyškrtnutí vydá potvrzení. Toto potvrzení je nutné předložit obecnímu
úřadu v místě trvalého pobytu nejpozději do 21. května 2014 nebo v dny voleb
okrskové volební komise ve volební místnosti v místě trvalého pobytu.
• Kde lze ve volbách do Evropského parlamentu na území České republiky
hlasovat ? (§36 zákona)
1) Volič hlasuje ve volební místnosti na území obce, u jejíhož obecního úřadu je
zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Bylo-li na území obce
zřízeno více volebních okrsků, hlasuje volič ve volební místnosti v tom volebním
okrsku, kam podle místa svého bydliště patří. Starosta obce zveřejní nejpozději 15 dnů
přede dnem voleb (do 8. května 2014) způsobem v místě obvyklým, které části obce
náležejí do jednotlivých volebních okrsků a uvede adresy volebních místností.
2) Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena. V takovém případě vyšle okrsková volební komise k voliči dva své
členy s přenosnou volební schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky a výpisem
ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu. Při hlasování postupují
členové okrskové volební komise tak, aby byla zachována tajnost hlasování.
3) Volič může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky, pokud
hlasuje na voličský průkaz.
• Jak si může volič opatřit voličský průkaz ? (§ 30 zákona)
Voličský průkaz vydává obecní úřad voliči, který je u tohoto obecního úřadu zapsán
v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu a nebude moci nebo nehodlá
volit ve volebním okrsku, pro který je tento seznam veden. Volič, který je zapsán v
seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, může požádat o vydání
voličského průkazu nejdříve ode dne vyhlášení voleb, a to písemným podáním
opatřeným ověřeným podpisem voliče, doručeným nejpozději 15 dnů přede dnem
voleb, tj. do 8. května 2014, obecnímu úřadu. Obecní úřad nejdříve 15 dnů přede
dnem voleb předá voličský průkaz osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou
mocí s ověřeným podpisem voliče žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej
voliči zašle.
• Co učiní volič po příchodu do volební místnosti ? (§ 36 zákona)
Hlasovací lístky budou dodány všem voličům nejpozději 3 dny přede dnem voleb.
Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. Volič prokáže po příchodu do volební
místnosti svou totožnost a státní občanství České republiky platným občanským
průkazem nebo platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky anebo cestovním průkazem. Volič, který se dostavil do volební místnosti
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s voličským průkazem, je poté povinen odevzdat okrskové volební komisi tento
průkaz. Neprokáže-li volič tyto skutečnosti, nebude mu hlasování umožněno. Po
záznamu ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu obdrží
volič od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku. Na žádost voliče mu
okrsková volební komise dodá za chybějící, škrtané nebo jinak označené hlasovací
lístky jiné. Voliči, který není zapsán ve výpisu ze seznamu voličů pro volby do
Evropského parlamentu, okrsková volební komise hlasování neumožní. To
neplatí, pokud volič hlasuje na voličský průkaz nebo pokud předloží potvrzení o
vyškrtnutí ze zvláštního seznamu voličů vedeného zastupitelským úřadem nebo
potvrzení o vyškrtnutí ze seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu v
souvislosti se změnou trvalého bydliště a prokáže své právo hlasovat ve volebním
okrsku.
• Jak volič hlasuje ? (§ 37 zákona)
Po obdržení úřední obálky, popřípadě hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru
určeného k úpravě hlasovacích lístků. V tomto prostoru vloží volič do úřední obálky 1
hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku může přitom zakroužkováním pořadového
čísla nejvýše u 2 kandidátů uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit,
kterému z kandidátů dává přednost. Jiné úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho
posuzování vliv. Volič hlasuje tak, že po opuštění prostoru určeného pro úpravu
hlasovacích lístků vloží úřední obálku s hlasovacím lístkem před okrskovou volební
komisí do volební schránky. V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků, nesmí
být nikdo přítomen zároveň s voličem, a to ani člen okrskové volební komise. S
voličem, který nemůže sám upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo proto, že
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoli však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho v souladu s jeho pokyny upravit, vložit do úřední obálky a úřední obálku
s hlasovacím lístkem vložit do volební schránky. Voliči, který se neodebral do
prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, okrsková volební komise
hlasování neumožní.

INFORMUJEME
■ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že proběhne očkování psů
proti vzteklině v sobotu 10.5.2014
v době od 12 30 – 1315 – u obecního úřadu
v době od 1320 – 1345 - na parkovišti pod kostelem
Psi musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé
osoby.
Doneste s sebou očkovací průkaz psa. Cena očkování je
100,-Kč
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■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Šilheřovice: Setkání zástupců obcí při plánování příhraničního kalendáře
2. Hať: Ples chovatelů s pochováním basy
3. Hlučín: Křest nové knihy
4. Hať: Maškarní ples pro děti
5. Hlučín: Univerzita třetího věku
6. Darkovice: Projekt na ZŠ v Darkovicích s názvem Angličtina hrou
7. Hlučínsko: Projekt přeshraniční spolupráce v Polsku
8. Kravaře: Ocenění učitelů z Hlučínska
9. Hlučínsko: Veletrh regiontour v Katowicích
10.Přednáška pro zahrádkáře o aranžování květin
11.Hať: Vítání občánků
■ Určeno všem držitelům německého státního občanství
V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo Praha.
Místo: BULY ARÉNA Kravaře
Datum: úterý 20.05.2014 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do
17:30 hodin, středa 21.05.2014 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 6 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
- 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)
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- 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
Mail: josef.melecky@provalve.cz, M: 602 502 478

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Učím se kouřit
Bylo to v době druhé světové války. A já v době, kdy byl nejvyšší čas naučit se
kouřit, chtěla-li jsem být „in“. Mým jediným učitelem byl Gerhard. Byl sice mladší,
ale chytřejší a zkušenější. Cigarety vyráběl z lipového listí. Je začátek září a jsme
v bohulibé práci vyrušeni. Ležíme v „křipopě“ pod lípou u hlavní silnice. Ale
nepřebíhejme.
Za války platilo. Kdo vyjde ze školy musí se jít něčemu vyučit nebo pokračovat
ve studiu. Kdo to nechtěl, musel jít jeden rok pracovat do zemědělství - armáda
potřebovala dostatek potravin. To byl osud Tilky z horní Hati. Musela si odbýt svůj
„Landjahr“ na dolní Hati u Kostelníka. Musela tam i spát. Jak jinak? Každou sobotu
dopoledne jela domů na horní Hať a v neděli odpoledne se vrátila ke Kostelníkům. A
to bylo právě to sobotní odpoledne, kdy jela domů. A my s Gerhardem jsme si
pochutnávali na cigaretě.
Když nás uviděla, zavolala: Vy kuřitě! No, tak rychle nás nedoběhne! Pohotově
odpovídám: Ty nevíš, že je vidět náš dech, když je venku zima? Polkla to i
s navijákem. Byl začátek září, ještě před krmášem, tak nás nemohla vidět. Nedošlo jí
to.
No, tenkrát to dobře dopadlo. Říkala jsem si: Je dobře v nejlepším přestat.
Kouření mi zase tak moc nechutná, abych musela riskovat své zdraví (prý je to
pravda). Odolávám tomu zlozvyku dodnes. Nejsem sice „in“, ale v mém věku už tolik
na tom nezáleží. Jsem ráda, že jsem to zkusila a vím „voč jde“.
Vaše Dolňačka
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KULTURA
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Pozvánka na koncert
Vážení spoluobčané také v tomto vydání zpravodaje bych vás rád pozval na
tradiční koncert v rámci hudebních cyklů „Hudba nezná hranic“. Tentokrát koncert
bude věnován našim význačným hudebním skladatelům Bedřichu Smetanovi a
Antonínu Dvořákovi u příležitosti jejich kulatých výročí narození a úmrtí. Rok 2014 si
připomínáme jako Rok české hudby a rovněž v této souvislosti je program koncertu
takto koncipován. Do naší obce zavítají umělci opravdu výjimečných kvalit (viz níže)
a naskýtá se tak zcela jedinečná možnost přijít si vyslechnout slavné árie světa opery,
ale také operety i dalších hudebních šperků. Koncert se uskuteční v sobotu dne 3.
května v 19 hodin v kulturním domě v Hati a vstupné na tento koncert bude
dobrovolné. Samozřejmě nutno zde připomenout a poděkovat, že koncert vydatným
způsobem zajišťuje obecní úřad v Hati.
Vážení spoluobčané, srdečně se tedy těším na setkání a věřím, že si uděláte
krásný májový večer ve společnosti tolika hudebních velikánů a vynikajících mladých
interpretů.
Martin Gurbal´ - bas
Slovenský basista Martin Gurbal' vystudoval zpěv na
konzervatoři v Košicích u Ľudmily Šomorjaiové. Je
držitelem druhé ceny Mezinárodní pěvecké soutěže
Mikuláše Schneidera-Trnavského v Trnavě (1994) a
druhé ceny Mezinárodní pěvecké soutěže Lucie Popp v
Bratislavě (1999). Na Mezinárodní pěvecké soutěže A.
Dvořáka v Karlových Varech (1996) se stal absolutním
vítězem. Po svém prvním angažmá v opeře Státního
divadla Košice je od roku 2001 předním sólistou opery
Národního divadla moravskoslezského v Ostravě.
Současně hostuje na dalších operních scénách - v
Národním divadle, Národním divadle Brno, ve
Slovenském národním divadle v Bratislavě, v opeře v
Miškolci nebo v Komorní opeře v Krakově.Martin
Gurbal' je žádaným koncertním pěvcem. Spolupracuje
se Slovenskou filharmonií, Státní filharmonií Košice,
Státním komorním orchestrem Žilina, Janáčkovou filharmonií v Ostravě, Moravskou
filharmonií Olomouc, Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně, Filharmonií Brno,
Pražskou komorní filharmonií a s orchestry v Krakově, Katovicích, Miškolci a
Budapešti. Mimo České republiky a Slovenska často koncertuje v Polsku, Maďarsku,
Německu, Rakousku, Švýcarsku, Velké Británii, Lotyšsku a na Maltě. Za roli Dona
Giovanniho získal nominaci na cenu Thálie za rok 2007.
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Anna Nitrová - mezzosoprán
Anna Nitrová působila v letech 1999–2000
ve sboru opery Národního divadla
moravskoslezského v Ostravě, v roce 2001
se stala sólistkou operního souboru. Je
laureátkou Mezinárodní pěvecké soutěže
Mikuláše Schneidera-Trnavského v Trnavě
(1998), mezinárodní soutěže Musica sacra
v Římě (2002) a Mezinárodní pěvecké
soutěže Antonína Dvořáka Karlovy Vary
(2005).
Širší nominace na cenu Thálie 2007 za roli Donny Elvíry v Donu Giovannim W. A.
Mozarta,
širší nominace na cenu Thálie 2010 za roli Isabelly v Italce v Alžíru Gioachina
Rossiniho.
Veronika Holbová - soprán
Je několikanásobnou vítězkou interní pěvecké
soutěže JKGO. V roce 2007 se zúčastnila
mezinárodního festivalu Les rencontres v Louvergny
ve Francii a v témže roce získala 3. místo a cenu za
nejlepší provedení barokní árie na soutěži
konzervatoří v Pardubicích. V r. 2010 byla
finalistkou pěvecké soutěže Mikuláše Schneidra
Trnavského v Trnavě, získala 1. místo v pěvecké
soutěži Leoše Janáčka - Hukvaldy a znovu se
zúčastnila festivalu Les rencontres v Louvergny (
Francie ). Na mezinárodní soutěži Musica sacra
v Římě získala 2. místo (2012). Hostuje ve Státním
divadle v Košicích v roli Hraběnky (Figarova
svatba). Ve Slezském divadle v Opavě ztvárnila titulní roli Rosiny v opeře G.
Rossiniho Lazebník sevilský.
Nyní je posluchačkou pátého ročníku Fakulty umění Ostravské univerzity u
MgA. Evy Dřízgové.
NABUCCO
Veronika Holbová
( Anna ),
Martin Gurbaľ
( Zachariáš )
Srdečně zve Pavel Kozel
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HAFEST 2014: Zahraje skupina BUTY
Jménem spolku Ha Kultura zveme všechny potenciální návštěvníky na čtvrtý
ročník Hafestu, který se uskuteční v sobotu 28. června od 15 hodin. Jako tradičně se
sejdeme v areálu haťské hráze.
Hlavní hvězdou festivalu je skupina BUTY. Ostravskou kapelu fungující od
osmdesátých let není potřeba nikomu představovat. Hity jako Nad stádem koní, Mám
jednu ruku dlouhou, Tata, František, Chtěl bych se jmenovat Jan a další znají snad
všichni. Roku 2012 vydali nové album Duperele a s ním i videoklip k písni Píseň
práce, ve kterém si zahrálo mnoho známých českých muzikantů. POZOR, SKUPINA
VYSTOUPÍ UŽ OD 19:00.
Další hvězdou je nově vzniklá skupina LAKE MALAWI. Že vám název nic
neříká? A co CHARLIE STRAIGHT a Albert Černý? Tento nový hudební projekt
vznikl teprve nedávno. Při poslechu jejich písně Always June, která se dostává pomalu
mezi lidi, nadchneme všechny fanoušky zaniklých Charlie Straight. Jdou ve stejných
šlépějích, dokonce jsou ještě lepší! Tak se těšte!
The Truth Is Out There je název dalšího interpreta, který vystoupí v nočních
hodinách. Tato čtyřčlenná kapela už téměř 3 roky prozkoumává možnosti mixu
elektronické a metalové hudby. Má za sebou desítky koncertů u nás i v zahraničí, od
klubů až po velké festivaly jako Rock For People nebo Brutal Assault. Fanoušky tvrdší
muziky tedy taky nezklameme.
The Places je ostravská kapela v čele se zpěvačkou Evou. Funguje od roku
2010, zahrála si například na Festivalu v ulicích, ostravském Majálesu či Dokořánu.
Na svém profilu na serveru Bandzone.cz vydali singl „Nowhere To Hide“, který se
několik dnů držel v žebříčku nejposlouchanějších skladeb. V loňském roce vydali EP s
názvem '13.
Come and Play je hudební projekt opavského písničkáře Matěje Burdy. Od
svého vzniku v létě 2008 prošla kapela mnoha vývojovými fázemi a rané
melancholické indie tak v průběhu věků vystřídala současná akustická písničkářská
tvorba. Mezi hlavní prvky tvorby Come and Play patří nadále důraz na emoce ve
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skladbách, melodické refrény a skloubení vlivů z britské kytarové scény s folkem a
klasickou hudbou.
Začátek programu bude jako loňský rok patřit jedné z místních kapel, tentokráte
skupině Jeden z nás. Hrají zatím převzaté písně, tak se od nich můžete těšit na
nejrůznější hity světové i české scény.
Vstupné: 120 Kč v předprodeji od května (Cukrárna Hať, Info Centrum Hlučín)
a 150 Kč na místě.
Předběžný harmonogram festivalu:
15:15 - 16:00 Jeden z nás
16:30 - 17:15 The Places
17:45 - 18:30 Come and Play
19:00 - 20:15 Buty
20:45 - 21:30
22:00 - 23:00 Lake Malawi
23:30 - 0:15 The Truth Is Out There
0:20 - 2:00 Afterparty
Spolek Ha Kultura funguje od roku 2012, za tu dobu se nám podařilo
zorganizovat tři ročníky Hafestu a několik plesů a zábav. Málokdo ovšem ví, že
fungujeme jako dobrovolníci. V tom, co děláme, jsme amatéři a pracujeme zadarmo
bez nároku na nějakou odměnu. Snad naši práci přinejmenším oceníte a přijdete nás
podpořit na Hafest.
Nejlepší způsob projevu náklonnosti a podpory je v tuto chvíli zakoupení
vstupenky na Hafest v předprodejích během května a června.

Za spolek Ha Kultura, Jana Stočková (stockova.j@seznam.cz)
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Matematické soutěže
I v letošním školním roce měli žáci naší školy možnost zúčastnit se několika
matematických soutěží.
Někteří žáci 5.třídy se
zapojili do matematické korespondenční soutěže
KOSOČTVEREC, ve které žákyně 5.třídy Tereza Pavinská obsadila 5.místo. Také
proběhlo školní kolo matematické olympiády.
V únoru se konalo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 5. až 8.
ročník. Úspěšnými řešiteli tohoto kola se stali:
5.třída: Tereza Pavinská
6.třída: Stanislav Legerski
Jan Cigán
Tito žáci postupují do okresního kola Pythagoriády, které se bude konat v květnu
v Opavě.
V měsíci březnu jsme se rovněž zapojili do matematické soutěže KLOKAN, která
je rozdělena do různých kategorií, a zúčastnili se jí žáci 2. až 9.třídy. Celkem 115 žáků.
A kdo byli nejlepší počtáři?
Kategorie:
CVRČEK – žáci 2. a 3.třídy (max. 90 bodů)
1. místo
Matouš Ochvat
3.tř.
61 bodů
2. místo
Tomáš Valentík
3.tř.
58 bodů
3. místo
Marie Klodová
3.tř.
54 bodů
4.
Zuzana Piekniková
3.tř.
53 bodů
5.
Magdaléna Vilčová
2.tř.
51 bodů
KLOKÁNEK – žáci 4. a 5.třídy (max. 120 bodů)
1. místo
Eva Jarošová
4.tř.
108 bodů
2. místo
Tomáš Ochvat
4.tř.
106 bodů
3. místo
Tereza Pavinská
5.tř.
94 bodů
4.
Nela Petříková
4.tř.
85 bodů
5.
Adam Stříbný
5.tř.
83 bodů
BENJAMÍN – žáci 6. a 7.třídy (max. 120 bodů)
1. místo
Eliška Dudková
7.tř.
83 bodů
2. místo
Caroline Bindačová
7.tř.
71 bodů
3. místo
Matěj Palm
7.tř.
63 bodů
4.
Jan Cigán
6.tř.
61 bodů
5.
Dominik Válek
6.tř.
56 bodů
Stanislav Legerski
6.tř.
56 bodů
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KADET – žáci 8. a 9.tř. (max. 120 bodů)
1. místo
Natálie Bilíková
2. místo
Mariana Polášková
3. místo
Hana Beránková
4.
Kamil Bančík
5.
Michal Válek

8.tř.
9.tř.
9.tř.
9.tř.
8.tř.

57 bodů
55 bodů
54 bodů
52 bodů
49 bodů

Všem žákům přejeme hodně úspěchů v matematice a úspěšným řešitelům
blahopřejeme!
Mgr. Libuše Martiníková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Gertruda Dudková

92 let

Edita Gencová

84 let

Leopoldina Gogolínová

82 let

Robert Brož

81 let

Hilda Janošová

80 let

Hilda Popelková

80 let

Jaromír Říčný

80 let

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

Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou
a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou.
Požehnané Velikonoce a radost z každého prožitého dne
přeje všem spoluobčanům
vedení obce
a kolektiv pracovníků obecního úřadu
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