ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XX. zasedání zabývalo především:
- Majetkoprávním vypořádáním pozemku v areálu TJ Sokol Hať, určeného pro stavbu
dětského hřiště
- Žádostí fyzické osoby o odkoupení části obecních pozemků p.č. 43/4 a 43/6 k.ú. Hať
- Závěrečnými účty a výsledky hospodaření za rok 2013 u svazků obcí „Sdružení obcí
Hlučínska“ a „Sdružení obcí mikroregionu Hlučínska“, ve kterých je obec Hať členem
- Situací na úseku zásobování obce pitnou vodou
- Situací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Závěrečným účtem obce a účetní závěrkou za rok 2013 včetně Zprávy auditora o
výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2013
- Stanovením počtu členů Zastupitelstva obce Hať pro volební období 2014-2018
- Žádostí občana o změnu systému platby za sběr, přepravu, třídění a odstraňování
komunálního odpadu ze stávajícího systému na poplatkový systém platby na hlavu (tj.
na počet osob bydlících v dané nemovitosti)
- Výsledkem hospodaření obce k 31.5.2014 včetně návrhu na rozpočtové opatření
č.1/2014
- Žádostí občana o prodloužení lhůty splatnosti kupní ceny za pozemek

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Zprávami o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejné zakázky malého
rozsahu na zhotovitele staveb „TKR Hať – II.etapa“ , „Úprava centra obce“ a „Oprava
krajnice MK Lipová v úseku mezi MK Na Stráni a Na Stavech“, které předložila radě
obce hodnotící komise
- Návrhem na odstranění škod způsobených na majetku obce a občanů přívalovými
dešti, které postihly obec ve dnech 26. a 27.5.2014
- Návrhem na výměnu obrub podél východní strany vozovky na MK Pod Olšinou a to
před opravou vozovky po splaškové kanalizaci
- Návrhem na udělení Pamětního listu obce Hať partnerské Gmině Krzyzanowice u
příležitosti 40.výročí jejího vzniku a 25.výročí získání statutu samosprávy
- Návrhem na opravu kříže, pomníku obětem I.světové války, stojícím na hřbitově
- Návrhem na opravu fasády pavilonu nižšího stupně areálu ZŠ a MŠ Hať

- Majetkoprávním vypořádáním pozemků dotčených stavbou „Zkapacitnění koryta
vodního toku Bečva“
- Situací na úseku pronájmu nebytových prostor v domech, které jsou v majetku obce
- Žádostí o finanční příspěvek na částečnou úhradu nákladů na organizaci příměstského
tábora pro předškolní děti z naší obce v Centru volnočasových aktivit Archa
- Žádostí ředitele ZŠ a MŠ Hať, p.o., o schválení výjimky z max.počtu žáků ve třídě
6.ročníku pro školní rok 2014/2015 nad normu dle vyhlášky č.48/2005Sb., o
základním školství
- Návrhem na uzavření Smluv o zřízení úplatného věcného břemene se společností ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně pro pozemky
ve vlastnictví obce, p.č.
2802,1191,2296/1 a 456/2 vše k.ú. Hať, pro účely vybudování elektropřípojky NN pro
rodinné domy
- Požadavkem občanky obce na omezení rychlosti nákladních vozidel na ul. U Střediska
- Návrhem Dohody o úpravě smluv o sdružených službách na dodávky elektřiny ze sítí
NN pro rok 2015 se společností ČEZ Prodej, s.r.o., se sídlem Praha 4

-

-

Výsledkem nového výběrového řízení na zhotovitele staveb „TKR Hať – II.etapa“
a „Oprava krajnice MK Lipová v úseku mezi MK Na Stráni a Na Stavech“
Postupem zhotovitele stavby kanalizace při odstraňování nedodělků
Opravou dlažby před kulturním domem
Postupem prací na jednotlivých stavbách zařazených v rozpočtu obce k realizaci v roce
2014
Nepovolenou skládkou z pokosené trávy založenou na pozemku obce
Výsledkem jednání zástupců obce a technického dozoru investora na SFŽP ČR ve věci
dokončení stavby kanalizace
Dovybavením datového centra v rámci stavby „TKR Hať – II.etapa“
Postupem prací na dopracování Územního plánu obce
Nabídkou na prezentaci obce v projektu interaktivních map „Malovaný region“
Návrhem na uzavření Smlouvy se spol. RWE Gas Net, s.r.o., na pronájem
plynárenského zařízení (STL plynovod a přípojky na MK U Dvora a Rychlovecká)
vybudovaného obcí

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Osvědčení o úspoře emisí
Generální ředitel EKO-KOM, a.s., Ing. Zbyněk Kozel, zaslal Obci Hať osvědčení o
úspoře emisí.
V osvědčení je uvedeno:
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek
komunálních odpadů, včetně obalových, jste se spolupráci se společností EKO-KOM,
a.s. přispěli ke zlepšení životního prostředí a snížení „uhlíkové stopy“.
Úspora, kterou jste dosáhli, představuje:
Emise CO2 ekv. – 114,086 tun
Úspora energie – 2590184MJ

Má to smysl!!! Třiďte odpad!!!!
Děkujeme všem občanům, kteří třídí své odpady, za Vaše odpovědné chování.

Budete muset splácet dluhy svého partnera?
Být zadlužen je dnes považováno za docela běžné. Co když ale máte své závazky v
pořádku a najednou se objeví nesplacený dluh Vašeho manžela nebo manželky? Nezáleží
na tom, zda o partnerových dluzích víte a zda s nimi souhlasíte, řešit je budete muset.
Stačí, aby smlouva o půjčce byla podepsána jedním z manželů, a dluží oba. Nepomůže
ani předmanželská smlouva upravující společné jmění manželů. V následujícím článku
popíšeme, jak je to se společnými dluhy a kdo je za ně odpovědný.
Jeden z manželů si půjčí, druhý o tom netuší. Jeden z manželů nesplácí, druhý bude
muset. Takto může vypadat situace, když nejsou finance spravovány ve vzájemné shodě
oběma partnery. Uzavře-li Váš protějšek smlouvu o půjčce, případný dluh bude vymáhán
i na Vás. Skutečnost, že pod smlouvou podepsáni nejste a možná o ní ani nevíte nebo s ní
vůbec nesouhlasíte, nehraje žádnou roli. Exekutorské pravomoci jsou rozsáhlé a může
být odstaven i účet toho z manželů, který není faktickým dlužníkem.

A nový občanský zákoník ještě přitvrzuje. Od letošního roku ručíte za všechny
dluhy svého manžela nebo manželky. Tedy nejen za ty, které vznikly po svatbě, ale i za
ty dřívější. A ručíte majetkem, který se po svatbě stává společným jměním manželů.
Ani předmanželská smlouva nemůže druhého z manželů ochránit před
spoludlužnictvím. Co se týče společných závazků, nový zákoník tuto smlouvu ignoruje a
situaci řeší, jako kdyby žádná sepsána nebyla. Možnosti ochrany jsou mizivé. Co byste
však měli učinit ihned, jakmile zjistíte, že Váš protějšek nesplácí, je sdělit věřiteli, že s
dluhem nesouhlasíte.

Víte, že existuje pojištění ztráty příjmu?
Přestože je již dnes finanční situace mnohých z nás napjatá, může být ještě hůř.
Představa, že ztratíme příjem, v situaci, kdy platíme hypotéku, spoření, půjčku i další
povinné poplatky, je více než mrazivá. I proto existuje tzv. pojištění ztráty příjmu,
pokrývající plat v době nemoci.
Obavy z toho, že dlouhodobý výpadek příjmu nás může finančně ochromit, jsou
vcelku na místě. Při dlouhotrvajícím onemocnění a v kombinaci s nízkými dávkami
nemocenské se tento problém doslova nabízí. V dnešní době tak toto pojištění doporučují
téměř všechny pojišťovny na trhu.
Způsob pojištění je velice jednoduchý. Od určitého dne, jenž je stanoven ve
smlouvě, vám bude pojišťovna proplácet denní finanční dávku. Výši dávky určuje hned
několik faktorů, jejichž znění je taktéž součástí smlouvy. Ovšem i zde nalezneme hned
několik omezení. Jedním takovým je například datum, od kdy bude uskutečňováno
vyplácení dávek. Vzhledem k tomu, že tato proměnná rozhoduje též o výši vašeho
měsíčního poplatku, bude lépe si onu položku důkladněji rozebrat.
Každá pojišťovna totiž nabízí možnost rozhodnout se, od kdy budete chtít vyplácet
pojistné plnění. Dříve než za čtrnáct dnů od zahájení léčení to zřejmě nebude. Většina
pojišťoven nabízí plnění až od patnáctého dne. O výši vašeho pravidelného pojistného
poté rozhoduje právě doba, od níž chcete dávku čerpat. Je tak zřejmé, že mnohem méně
peněz zaplatíte při sjednání smlouvy za devětadvacátý den pracovní neschopnosti, než za
den patnáctý.
Na výši denní dávky, ale i ceny pojištění pak závisejí faktory, jakými jsou výše
příjmu, věk, ale i forma zaměstnání nebo-li, zda jste zaměstnanci nebo osoby samostatně
výdělečně činné.
Samotný obnos denní dávky je velmi široký, respektive bychom mohli říci, že se
pohybuje v rozmezí od padesáti korun do šesti tisíc. V případě určení denní dávky je však
hlavním kritériem výše příjmu, který pobíráte. Přestože každá pojišťovna má jiné
srovnávací parametry, můžeme v globálu říci, že na maximální denní pojistnou dávku
dosáhnou jen klienti s příjmem nad hranicí dvou set tisíc korun.

Drtivá většina pojišťoven nabízí svým zákazníkům volbu maximální denní dávky
bez doložení příjmu. Vše ovšem záleží na výši stanovené dávky. Mohli bychom tedy říci,
že do částky osmi set korun nebudete potřebovat potvrzení vašeho příjmu.
Určité úskalí můžete spatřovat v délce trvání daného pojištění. Některé pojišťovny
omezují délku vyplácení dávek jen na dobu jednoho roku od zahájení plnění. Ovšem
existují i takové instituce, které hradí i 550 dnů nemoci. Na druhé straně však musíme
zmínit, že rozsah pojištění závisí na konkrétních smluvních podmínkách. Dřívější
omezení, kdy na cenu pojistného měly vliv i další faktory, kupříkladu pohlaví, už nejsou
v dnešní době uplatňována.
Záleží tedy jen na vás a vašem přesvědčení, zda pojištění ztráty příjmu skutečně
využijete. Na jednu stranu je zřejmé, že tento typ pojištění neupotřebíte za výdaje na
běžné respirační onemocnění. Ovšem při delší pracovní neschopnosti vás mohou tyto
finance zachránit. Vzhledem k aktuální šíři nabídek, máte neobyčejnou možnost výběru a
volby toho nejlepšího pojištění ztráty příjmu.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Informace z Charity Hlučín
Sběr šatstva
Je tomu jen pár měsíců, kdy Charita Hlučín obnovila pravidelný sběr obnošeného
šatstva. Přesně je znovuoživení této aktivity datováno čtvrtkem 13. února tohoto roku. Po
pěti sběrových akcích můžeme směle konstatovat, že lidé si k nám opět našli cestu a
přinášejí množství skutečně hezkých oděvů, bot i jiných doplňků. Protože jsme slibovali,
že hlavními příjemci budou lidé bez domova a sociálně slabší občané žijící na Hlučínsku,
provádíme po každém sběru hrubé třídění, kdy nejžádanější kusy oděvů ponecháváme u
nás. Zbytek, jak jsme deklarovali, přebírá Charita Hrabyně, která realizuje další třídění a
v případě potřeby nás zpětně zásobuje. Od února nás navštívilo již několik desítek
potřebných, kterým jsme vydali trička, bundy, kalhoty, spodní prádlo, boty, ale také
několik spacích pytlů a jeden stan. Považuji za nesmírně důležité, že se jedná o pomoc
adresnou, která má své konkrétní „tváře“.
Naše rozhodnutí o dalším pokračování sběru je tedy vcelku jednoduché. Pouze
v měsíci červenci bude provozní přestávka, ale již 15. srpna v 15.00 hodin opět začínáme.
Pro Vaši lepší orientaci zveřejňujeme všechny další termíny až do konce roku 2014:
čtvrtek 11. září, čtvrtek 16. října, čtvrtek 13. listopadu, čtvrtek 11. prosince. Děkujeme
Vám za spolupráci a ochotu podělit se s druhými. Bližší informace naleznete v našem
letáku nebo na webových stránkách www.charitahlucin.cz v sekci Humanitární pomoc.

Pečovatelská služba
V posledních měsících se stává, že občané některých obcí dostávají do svých
schránek nabídky nejrůznějších pečovatelských služeb. Dopředu je potřeba říci, že
Charita Hlučín se v žádném případě neobává konkurence, která i k sociálním službám
patří a získat by na ní měli především klienti. Ovšem považuji za svou povinnost
upozornit na úskalí, které se pojí s tím, že řada pečovatelských služeb funguje komerčně
bez tzv. registrace na Krajském úřadě Moravskoslezského kraje. Co tato skutečnost
znamená? Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách stanoví, že „sociální služby lze
poskytovat jen na základě oprávnění k poskytování sociálních služeb“. Toto oprávnění se
získává již uvedenou registrací. Není-li registrace, nejedná se o sociální službu! A kdo
poskytuje sociální službu bez registrace, porušuje tím zákon a dopouští se správního
deliktu, za což je tímto zákonem stanovená sankce ve výši 1 000 000 Kč. Je tedy zcela
zřejmé, že fyzická nebo právnická osoba, která poskytuje sociální služby (byť např. právě
pečovatelskou službu jinak nazve nebo doplní o služby další), aniž je registrovaná, jedná
protizákonně a vystavuje se riziku tvrdých sankcí. Co musí pečovatelská služba, která je
sociální službou, nabízet, je rovněž stanoveno v zákoně a dále specifikováno v prováděcí
vyhlášce č. 505/2006 Sb.
Proto je nekalou konkurencí, pokud někdo prezentuje, že poskytuje pečovatelskou
službu a zajistí pečovatelské úkony seniorům a lidem se zdravotním postižením, i když to
ve skutečnosti nesmí. Je-li totiž služba registrovaná, má řadu povinností, zatímco
neregistrovaní se jim vyhnou. Přitom se jedná o zcela zásadní věci, které rozhodují o
kvalitě služby a její transparentnosti. Můžeme zde zmínit alespoň standardy kvality
sociální služby, povinné vzdělávání všech pracovníků, povinné pojištění sociální služby
za škody způsobené klientům a individuální plánování, což je alfa a omega každé služby.
Maximální výše úhrad registrovaných služeb je omezená prováděcí vyhláškou a našli
bychom mnoho dalších příkladů. Ti, kteří konají svou činnost v souladu s legislativou,
musí všechna nařízení plnit a respektovat a samozřejmě také zahrnout do svých nákladů.
Důležité je ještě zmínit, že služby s registrací podléhají velmi přísné inspekci kvality,
agentury bez registrace se jí rovněž vyhnou.
A jaký důsledek může mít toto všechno pro klienty? Pro ty, kteří mají příspěvek na
péči, platí, že z něj mohou hradit sociální služby, ale ne soukromé firmy, které tuto
činnost provozují např. na živnostenský list. Výjimku, kdy není potřeba se registrovat,
nalezneme v zákoně pouze pro rodinné příslušníky a pro asistenty sociální péče. Existuje
samozřejmě praxe, kdy péči zdánlivě poskytuje rodinný příslušník, který je zapsán jako
pečující osoba, tedy příspěvek na péči dostává on, ale skutečnou péči poskytuje
neregistrovaná agentura, kterou si rodinný příslušník platí. Tímto způsobem dochází
k vyvádění peněz ze systému sociálních služeb a v konečném důsledku k poškozování
všech daňových poplatníků.

Charitní domov sv. Mikuláše – co za peníze nekoupíš?
Ne vše lze koupit za peníze. A zdaleka ne vše, co za peníze koupit lze, lze koupit
všude. Tento poněkud zvláštní úvod jsem zvolil pro krátký článek, který je reakcí na
několik ohlasů, se kterými jsem se, stejně jako někteří kolegové, před nedávnem setkal.
Údajně je potřeba za zařazení do seznamu žadatelů o místo v Charitním domově sv.
Mikuláše v Ludgeřovicích - domově pro seniory složit tučnou částku. A za přijetí prý
také. Není možné zjistit, odkud tyto nepravdivé informace pocházejí a ani se po jejich
původu nemíním pídit. Ale co učinit chci a musím, je jejich razantní odmítnutí. Od roku
2005, kdy jsem se stal ředitelem Charity Hlučín, pod kterou Domov sv. Mikuláše patří, se
nikdy nestalo, že by byl kdokoliv přijat jako klient, natož jen do seznamu žadatelů, na
základě toho, že složil, daroval nebo jinak poskytl jakoukoliv finanční částku či
protislužbu. Šli jsme dokonce tak daleko, že nabídky finančních darů před přijetím nebo
při přijetí automaticky odmítáme. Nepřejeme si ani stín podezření, že by snad mohla
rozhodovat tučnost konta o tom, kdo do Domova nakonec nastoupí. Chtějí-li rodinní
příslušníci klienta (dle Nového občanského zákoníku již navíc nesmíme přijmout dar
přímo od klienta) Domovu nějakou částkou přispět, mohou tak učinit až po delší době
v řádu měsíců, když budou s našimi službami spokojeni. Přijetí, jednoduše řečeno, není
podmíněno sponzorským darem, a byť jen jednání o něm před přijetím je přímo
nežádoucí. Místo v Charitním domově sv. Mikuláše zkrátka nelze koupit. Nad vším
samozřejmě bdí pětičlenná výběrová komise, jejíž složení je takové, že jakákoliv účelová
manipulace je vyloučena.
Jistě se najdou i názory, které budou tvrdit opak, že přijetí daru před přijetím do
pobytové služby je zcela legitimní a ekonomicky ospravedlnitelné. Tento názor nikomu
neberu, nicméně náš přístup je takový, jak jsem ho výše prezentoval. A nemíníme ho
měnit.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

SBĚR ŠATSTVA V HLUČÍNĚ
Charita Hlučín vyhlašuje na čtvrtek 15. srpna, čtvrtek 11. září,
čtvrtek 16. října, čtvrtek 13. listopadu a čtvrtek 11. prosince
2014
vždy od 15.00 do 17.00 hodin sběr šatstva
Sběr se bude konat v sídle Charity Hlučín
na adrese U Bašty 275/3, Hlučín.

Co sbíráme především:
letní i zimní boty, letní i zimní bundy, ponožky, spodní prádlo, svetry, mikiny, kalhoty
(rifle), košile, trička, tepláky, čepice, rukavice, šály, spací pytle, stany 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.
Zbylé oděvy budou ponechány Charitě Hrabyně pro další potřebné a pro její vlastní
aktivity. Nepožadujeme žádný doklad z čistírny, pouze prosíme, aby šatstvo nebylo
viditelně 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
Změny v prodeji dlouhodobých časových jízdenek pro
žáky a studenty ve věku 15- 26 let
Organizátor dopravy v Moravskoslezském kraji informuje o změnách prodeji
dlouhodobých časových jízdenek pro žáky a studenty ve věku od 15 do 26 let. Současný
způsob prodeje kuponů k průkazům ODIDS a celostátně platným žákovským průkazům
bude ukončen ke dni 30.9.2014. To znamená, že v průběhu měsíce září 2014 bude možné
ještě pořídit papírovou průkazku ODIS a k ní papírový kupon (vyřízení pro žáky a
studenty zdarma). Po tomto termínu, tedy od 1.10.2014, si žáci a studenti budou moci
nové kupony zakoupit pouze na bezkontaktní čipovou kartu ODISka, papírový průkaz
ODIS se již nebude vydávat a celostátně platný žákovský průkaz bude sloužit již jen pro
nákup jednotlivého jízdného.
ODISku si mohou zájemci pořídit u svého dopravce a to buď osobně v prodejnách
dopravce nebo přes internet v e-shopech ODISky. Podmínkou je předložení školou
ověřeného potvrzení o studiu nebo průkaz ISIC nebo celostátně platného žákovského
průkazu (v případě pořízení přes e-shop při převzetí karty).
Platnost čipové karty ODISka je 5let, na její vystavení si dopravce vyhrazuje časový
úsek 21 dnů a cena za vystavení je 130,-Kč. ODISka může plnit 2 funkce, jednak je
nosičem dlouhodobé časové jízdenky a pak slouží jako elektronická peněženka pro nákup
krátkodobých jízdenek.
Více informací zístkáte na www.odiska.cz.
pk

INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Šilheřovice: Kácení máje
2. Hlučín: Den sociálních služeb a trakař solidarity
3. Hať: Den dětí
4. Hlučín: Den otevřených dveří na ÚVVÚ v Hlučíně
5. Hať: Soutěž malých motocyklů - Retrochrchel 2014
6. Markvartovice: Noční hasičská soutěž
7. Hať: Hravá maturita ve školce
8. Hať: Turnaj ve fotbale
9. Hať: Soutěž malých hasičů v Hlučínské lize
10.Darkovice: Soutěž Vesnice roku
11.Šilheřovice: Víkendový tábor s vojáky
12.Hlučín: Olympiáda škol Hlučínska
13.Hlučínsko: Mezinárodní projekt - Mapový portál
14.Hlučín: Hlučínské slavnosti
15.Hlučínsko: Sněm Sdružení obcí Hlučínska v Bolaticích
16.Dolní Benešov: Jízda na dračích lodích
17.Kravaře: Výstava obrazů a fotografií - Hlučínsko a polské gminy
18.Šilheřovice: Pivní slavnosti
■ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na podzim 2014
VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců,
kteří se narodili v období od března 2013 s trvalým pobytem v naší
obci, a kteří mají zájem o účast na této akci, nechť se dostaví
s rodným listem a občanským průkazem matky na obecní úřad.
Touto cestou se na Vás obracíme z důvodu platnosti zákona č.
101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
O přesném termínu konání akce budou rodiče informováni s dostatečným časovým
předstihem, obdrží pozvánku na uvedenou akci.
Těšíme se na Vás.

■ Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů v roce 2014
Tak jako i v uplynulých létech, tak i letos pro Vás obec zajistila přistavení
velkoobjemových kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
V letošním roce budou ještě kontejnery přistaveny v sobotu 6.9.2014 a to
od 7.00 -11.00 u technického dvora, ulice Na Stráni
a od 12.00-16.00 na parkovišti u prodejny Tempo na dolní Hati.
Využijte proto možnosti odevzdat bezplatně své odpady svozové firmě!
■ Boj proti hluku – dodržování nočního klidu
V posledním období se ve zvýšené míře obrací občané na obecní úřad se stížnostmi na
rušení nočního klidu. Obec Hať nemá interní obecní vyhlášku řešící rušení nočního klidu
a proto při porušování nočního klidu je potřeba postupovat dle níže uvedených pokynů a
postupů.
Noční klid a hladinu nadměrného hluku řeší zákon č.258/2000Sb., zákon o ochraně
veřejného zdraví, který stanovuje časové rozmezí nočního klidu. Noční dobou se rozumí
doba od 22.00 hodin do 6.00 hodin následujícího dne v pracovní dny a od 22.00 do 8.00
hodin následujícího dne o svátcích a víkendech.
Uvedený zákon již ovšem neřeší, jaká intenzita rušení nočního klidu musí nastat, aby
se jednalo o rušení nočního klidu. V zákoně je explicitně uvedeno, že hlukem je „zvuk,
který může být škodlivý pro zdraví a jehož hygienický limit stanoví prováděcí právní
předpis“. Měření hladiny hluku v denních i nočních hodinách provádí hygienické stanice
nebo odborné firmy dle požadavků ČSN. Nadměrným hlukem je omezováno rovněž
vlastnické právo k nemovitosti, která slouží k účelům bydlení, odpočinku či rekreaci.
Osoba, jejíž noční klid je rušen, má několik zákonných možností, jak postupovat
k odstranění tohoto rušení.
Je možné využít §47 přestupkového zákona (pokuta do 1000,-Kč), kdy postižený podá
podnět k šetření přímo přestupkové komisi. Pro obec Hať vykonává tuto přenesenou
působnost na základě Veřejnoprávní smlouvy Město Hlučín, odbor právní. V tomto
případě je nutné označit přímo osobu, která noční klid rušila a několik svědků, kteří tuto
skutečnost doloží. V tomto případě je velmi obtížné a diskutabilní dokázat, jak velmi byl
noční klid rušen a zda byly překročeny limity ČSN.
Druhá a daleko vhodnější je možnost povolání hlídky Policie ČR k prošetření rušení
nočního klidu. Hlídka PČR danou věc na místě prošetří a zaujme stanovisko, zda
přestupek byl či nebyl spáchán. Této možnosti je vhodné využít zejména u výjimečných
případů rušení nočního klidu (bujaré oslavy u sousedů, apod.).
Naprosto jiná je ovšem situace, kdy jste vystavování hluku, rušení nočního klidu,
soustavně, např. z restauračního zařízení. V tomto případě může pomoci již zmíněný
zákon o ochraně veřejného zdraví, který stanovuje, že osoby provozující zařízení jsou
povinny zajistit, aby hluk z těchto zařízení nepřekračoval hygienické limity stanovené
nařízením vlády č. 502/2000Sb., tj. pro stavby určené k bydlení a občanské vybavenosti

je limit nejvyšší přípustné hladiny hluku 40 decibelů (upravuje se dále o předem
stanovené faktory – noční a denní doba, jiné zdroje hluku, apod.).
Na základě výše uvedených skutečností se tak jeví jako daleko nejvhodnější v případě
rušení nočního klidu nejdříve se pokusit domluvit s případným rušitelem nočního klidu
na nápravě a v případě, že se Vám nepodaří dohodnout se a situace bude nadále
přetrvávat povolat hlídku Policie ČR.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní družina při ZŠ a MŠ v Hati
ve školním roce 2013/2014
V tomto školním roce navštěvovalo školní
družinu (dále jen ŠD) 30 dětí.Činnost ŠD
probíhala podle celoročního plánu a v souladu se
školním vzdělávacím programem pro ŠD.
Celoročně v herně děti využívají: stolní
hry,dětské časopisy a knihy, stavebnice,
omalovánky, výtvarné potřeby, potřeby pro
rukodělné činnosti, hračky, atd..
Celoročně preferujeme pobyt venku ve všech ročních obdobích s ohledem na
aktuální počasí. Venku probíhají tělovýchovné činnosti, výtvarné činnosti, poznávací hry,
využíváme nalezené přírodniny. Děti venku také relaxují a odpočívají.
V družině probíhá příprava na vyučování podle potřeb dětí a domluvě s rodiči,
např. ústní příprava do školy, cvičné písemné vypracování domácích úkolů.
Děti ze ŠD se aktivně podílejí na výzdobě družiny, školní jídelny a akcích školy.
Při všech činnostech dbáme na bezpečnost, hygienu a dobré vztahy mezi dětmi.
Září v družině je měsícem seznamování - seznamování s novými dětmi, řádem a
pravidly ŠD, prostředím ŠD, seznámením s celoroční hrou. V tomto školním roce děti
sbíraly čtyřlístky pro štěstí. Hra je hodnocena průběžně na konci každého měsíce,
ukončena na konci měsíce června. Děti sbírají čtyřlístky za pěkné chování a aktivitu
v družině. Nejlepší sběrači jsou odměněni. Děti připravily podzimní výzdobu jídelny a
družiny.
V říjnu děti vyráběly např.: vějíře, dalekohledy, prstosaury, masky z dýně.
Zúčastnily jsme se výtvarné soutěže družin z Hlučínska, kde obsadila Magdalénka
Vilčová krásné 3.místo.

V listopadu se děti začaly učit plést z bužírek, malovaly na sklo, vyrobily si
košíček z papíru. Vyzdobily si družinu a jídelnu zimními motivy. Mikuláše, Čerta,
Anděla si namalovaly zmizíkovou technikou.
V prosinci to byl např.: papírový kapr, vánoční blahopřání, ozdoby na stromeček,
zdobení sádrových odlitků, vánoční nadílka.
V lednu děti pomohly s přípravou dárků pro budoucí prvňáčky, naučily se plést
košíčky z vlny.
V únoru měly děti lyžařský výcvik a také jarní prázdniny. Ve zbývajícím čase jsme
se věnovali přípravě na karneval - výrobě různých typů masek.
V březnu děti vyráběly výrobky z vlny - bambule, panáčky. Z barevných papírů
jsme vytvářeli mláďátka. Děti si jarně vyzdobily družinu a jídelnu.
Velikonoční dílny proběhly v měsíci dubnu - děti z družiny tvořily kuřátko, tulipán
ve skořápce, košíček, obrázek technikou decoupage.
V květnu si děti vyrobily malé dárečky pro maminky, dále pejska z papíru, zvířátka
z papírových talířků, společný herbář. Malovali jsme na sklo, modelovali z plastelíny většinu těchto aktivit najdete ve fotogalerii ŠD. Družinu a jídelnu jsme vyzdobili letními
motivy.
Červen jsme zahájili turnajem v pexesu, který vyhrála Katka Dudková. V závěru
měsíce čeká děti vyhodnocení celoroční družinové hry. Udělení odměn pro nejlepší.
Přeji dětem krásné prázdniny, rodičům pohodovou dovolenou.
Těším se na děti v novém školním roce a na dobrou spolupráci s rodiči, stejně jako
tomu bylo v letošním školním roce.
Soňa Mílová, vychovatelka ŠD v Hati

(Další informace a fotky naleznete na www.škola.hat.cz-sekce školní družina +
fotogalerie školní družiny)

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Trvalá
Několik dětských let jsem prožila sama s tatínkem. Nezdá se Vám to divné? Ne?
V době první republiky to bylo běžné. Maminka byla v Německu na práci jako
zemědělská dělnice. Byly jsme tři sestry. Jedna byla v pražské motolské nemocnici,
druhá u dědečka v Polsku.
Blízko nás bydlela Maryka, dívka o několik let starší než já. Měla krásné blonďaté
kudrnaté vlasy. Záviděla jsem jí. Nosila jsem copy. Slibovala mi, že mi je naonduluje.
Vlasy mi natočila obyčejným drátem z bohumínských drátoven. Uvázala jsem si šátek.

Prý musím tak týden vydržet. Tatínek mi vždy dělal copy. Vymluvila jsem se. Po nějaké
době to tatínek nevydržel a šátek shodil. Dovedete si představit, jak to vypadalo. Natáčky
(drátové) se nedaly odmotat. Honil mě s nůžkami po dvoře. Drát vystříhával. Pak jsem
měla nový účes – mikádo. Jo, každý špás něco stojí.
Trvalo to delší dobu, ale copy opět narostly. Tatínek byl snaživý a hodný, ale ve
všem maminku nedokázal nahradit. Věříte? Ano?
Vaše Dolňačka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

15 let spolupráce SDH Hať a OSP Krzyzanowice
V letošním roce je to již 15 let od podpisu smlouvy o spolupráci mezi SDH Hať a
OSP Krzyzanowice. Vzájemná spolupráce mezi těmito sbory není formální. Každoročně
se uskuteční celá řada společných akcí ať už na jedné či na druhé straně hranice, kde mají
účast jak naši tak i polští hasiči. V letošním roce již proběhlo několik společných akcí a
další jsou připraveny, jako například:
- hasičská pouť na Horu sv. Anny (Krzyzanowice)
- posvěcení nového hasičského auta (Krzyzanowice)
- zájezd pro seniory hasiče (Hať)
- soutěž ml. hasičů o putovní pohár starosty obce (Hať)
- soutěž CTIF ml. hasičů o pohár starosty okresu (Krzyzanowice)
- soutěž mužů - železný hasič (Hať)

V krátkosti bych se
zmínil o zájezdu seniorů, který
se uskutečnil 26.5.2014. Akce
se účastnilo celkem 32 seniorů
jak
z Hati
tak
i
z
Krzyzanowic.
Pořadatelem
této
akce
byl
Sbor
dobrovolných hasičů z Hati.
V rámci
zájezdu
jsme
navštívili multifunkční halu
GONG
v dolní
oblasti
Vítkovic, kde nás průvodce
seznámil s průběhem stavby
tohoto mimořádného objektu a
dále jsme měli možnost komentované prohlídky jednotlivých prostor této haly. Jako
další zastávka byla návštěva šesté energetické ústředny (U6). Zde je stálá expozice tzv.
století páry. Zde si mnoho seniorů připomnělo, jak se kdysi pracovalo a co nového nám
pokrok v technice přinesl. Na závěr zájezdu bylo malé pohoštění a posezení v pěkném
prostředí vinného sklípku p. Ambrože v Ostravě – Koblově.
Za SDH Hať, Pavel Gajda

Dění v Model klubu Hať
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali o dění v Model klubu Hať. Naše
aktivity se tento rok rozšířili také o pořádání netradičních soutěží, které jste mohli
v minulých týdnech navštívit.
RETRO CHRCHEL 2014
Motocykl Jawa Pionýr je nepostradatelnou součástí venkova. Téměř každý den ho
zahlédneme na našich silnicích. Mnoho z nás Pionýra také vlastní, pečlivě se stará o jeho
vzhled, bezvadný chod a rádi se porovnáváme se sousedem, kdo z nás má svou Jawu
v lepším stavu.
A právě pro pobavení, a porovnání výkonů motocyklů i jejich jezdců jsme 14.
června na klubovém letišti uspořádali recesistickou soutěž pod názvem Retro Chrchel
2014.
Zájem účastníků i diváků nás mile překvapil. Na start se dostavilo 35 závodníků na
svých již historických strojích, většinou ze 70. a 80. let 20. století.

Omezující podmínkou účasti závodu byla kubatura motocyklu, která nesměla
převyšovat 50 ccm3. Aby se soutěž odlišovala od podobných závodů, kde všichni
závodníci startují hromadně a hrozí mnoho nehod, pojali jsme závod, jak je naším
zvykem, opět netradičně. Závod byl kombinací řidičských ale také fyzických schopností.
Účastníci startovali jednotlivě a jejich úkolem bylo doběhnout ke svému motocyklu,
přijet před diváky, kde stroj zaparkovali a ve sprintu přenesli připravenou helmu na
vzdálenost deseti metrů. V této fázi byla důležitá fyzická kondice jezdce a také vyladění
volnoběhu stroje, jelikož roztlačování motocyklu ubíralo drahocenné vteřiny z měřeného
času.
Po této krátké běžecké disciplíně se závodník vydal na průjezd technickou tratí
s mnoha obtížnými zákrutami. Závodní dráha byla připravená v okrajové části letiště,
kterou jsme částečně nechali zarůst vysokou trávou, a následně jsme do ní vysekali
závodní pasáž. Okolní vzrostlá tráva zároveň sloužila jako brzdící a bezpečností zóna pro
případ, kdyby závodník nezvládl řízení.
Průjezdem poslední zatáčkou technické trati se závodník dostal na 600 metrů
dlouhou cílovou rovinku, kde byl důležitý maximální výkon stroje a také nízká hmotnost
závodníka. Na konci cílové rovinky byla jezdci změřena maximální rychlost. Hodnotícím
kritériem byl měřený čas na jedno závodní kolo. V případě stejných časů rozhodovala o
umístění vyšší maximální rychlost.
Nejlepším závodníkem se stal Dalibor Toman s časem 1:49 a maximální rychlostí
81 km/h.
Stupně vítězů:
1. Dalibor Toman 1:49; 81 km/h
2. Tomáš Plaček 1:56; 67 km/h
3. Michal Tyleček 2:04; 61 km/h
Přehled umístění všech závodníků naleznete na našich stránkách
http://modelklubhat.blogspot.cz/
RETRO ZETOR 2014
Stejně jako je tomu u motocyklů Jawa, je i traktor Zetor nedílnou součástí haťských
hospodářství. Proto naší další netradiční soutěží byl 1. ročník Retro Zetor 2014, který se
konal 21. června, za letištěm v blízkosti kaple sv. Urbánka. Mnozí z vás jistě vědí, že
stejná akce proběhla již minulý rok, jako nultý ročník, na kterém jsme si ověřovali zájem
o tuto ojedinělou soutěž. Každý ze závodníků soutěžil s vlastním traktorem Zetor 6911.
A v čem závody traktorů spočívaly? Závodníci museli se zapojeným vlekem, který
byl zatížen bezmála dvanáctitunovým závažím, projet vytyčenou závodní trasu skrz
strmá stoupání v co nejkratším možném čase.
Závodu se účastnilo 13 závodníků a vítězem 1. ročníku Retro Zetor 2014 se stal
nejrychlejší účastník Jiří Gospoš s časem jedné minuty a jedenácti vteřin. Pro zajímavost,

předchozí nultý ročník vyhrál pan Rudolf Gospoš s časem 2:21. Tudíž pohár zůstává
v rodině, ale časy se výrazně zkrátily.
Stupně vítězů:
1. Jiří Gospoš 1:11
2. Jaroslav Lokaj 1:15
3. Vlastimil Klimeček 1:15*
*Na 3. a 4. místě měli závodníci stejný čas 1:17. O výsledném pořadí, a třetí pozici
tedy rozhodovala další rozjížďka, při které Vlastimil Klimeček zajel čas 1:15 a čtvrtý
umístěný Ondřej Kostelník zajel čas 1:17.
Přehled umístění všech závodníků naleznete na našich stránkách
http://modelklubhat.blogspot.cz/
ZAKONČENÍ MODELÁŘSKÉHO KROUŽKU S VÝLETEM DO DOLNÍ
OBLASTI VÍTKOVIC
Předposlední červnový týden jsme ukončili školní rok modelářského kroužku, který
pořádáme vždy v pátek od 15:00 do 18:00 hodin a navštěvuje ho přes 20 žáků za Hati i
Darkovic.
Na konci každého školního roku podnikáme s dětmi z modelářského kroužku
naučný výlet. Minulý rok jsme vyrazili na pěší pochod podél linie opevnění Hlučín –
Darkovičky. Předtím jsme navštívili Jadernou elektrárnu Dukovany.
Tento rok jsme se vydali do Dolní oblasti Vítkovic s prohlídkou malého světa
techniky U6, který děti naprosto fascinoval. Po této prohlídce jsme navštívili hornický
areál Landek v Ostravě - Petřkovicích. Během celodenního výlety se děti dozvěděly od
historie hornictví, přes samotnou těžbu uhlí až po výrobu oceli ve Vítkovicích.
Po prázdninách se opět těšíme na přivítání malých modelářů v modelářském
kroužku, který bude standardně probíhat v pátek od 15:00 do 18:00.
SOUTĚŽE V PŘESNOSTI PŘISTÁNÍ
Mimo soutěže Retro Chrchel a Retro Zetor náš klub žije také tradičními leteckými
soutěžemi, mezi kterými v tomto roce dominuje šampionát soutěží v přesnosti přistání.
Tento šampionát se koná každý měsíc, a to od května do září, na letišti Model klubu Hať.
Na konci celé série bude vyhlášen letecký mistr sezóny.
Za sebou máme již dva seriálové závody soutěže v přesnosti přistání, které dopadly
následovně:
Květen:
1. Günther Gajda
2. Martin Mikolajek
3. Jiří Aujezdský

Červen:
1. Adam Konetzný
2. Jiří Plaček
3. Martin Mikolajek
Termíny konání dalších soutěží naleznete na našich stránkách a Facebooku – Model
klub Hať.
Závěrem bychom rádi poděkovali naším sponzorům, a to manželům Hawlikovým a
hostinci U svatého Mikuláše, za zajištění výborného občerstvení. Za všeobecnou
podporu, vzájemnou spolupráci a sponzorování soutěžních pohárů děkujeme obci Hať.
Díky patří také návštěvníkům našich akcí a těšíme se, že se opět brzy shledáme.
Jiří Aujezdský
Model klub Hať

Motocykl Tomáše Plačka, se kterým si dojel pro 2. místo, foto Petr Škovránek

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Eliška Harazimová

91 let

Antonie Rosmannová

90 let

Anna Madejová

87 let

Cita Plačková

87 let

Erich Bortlík

86 let

Anna Suchiaková

83 let

Anna Ronczková

83 let

Alfons Kučera

83 let

Marta Baránková

80 let

Gertruda Kalvarová

80 let

Josef Matuška

80 let

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

