Vážení spoluobčané,
za několik málo dní, přesně 10.10.2014, končí mandát zastupitelům měst a obcí
v ČR zvoleným v komunálních volbách v roce 2010. V činnosti zůstávají, až do
zvolení nových orgánů měst a obcí, pouze členové rady a starostové. Nejinak je tomu
i v naší obci. Každé takovéto období je příležitostí k ohlédnutí se za uplynulými
čtyřmi roky, ale také ke složení účtu Vám, voličům. Žijeme na vesnici, kde drtivá
většina z nás se navzájem zná a tudíž to co jsme Vám předložili, že chceme za čtyři
roky zrealizovat, je lehce kontrolovatelné a nedá se skrýt za anonymitu velkoměsta.
Dovolte mně tedy, abych takové ohlédnutí předložil i já, a to za všechny členy
zastupitelstva obce, tedy i za ty „opoziční“. Opoziční v uvozovkách proto, že toto
zastupitelstvo bylo složeno ze dvou kandidátek (11 členů z KDU-ČSL a 4
nezávislých), ale přes různost názorů na řešení některých problémů se dokázali
zastupitelé shodnout na jednotném stanovisku. Účast na jednáních zastupitelstva byla
vysoká, 85%, to samo o sobě svědčí o jejich zájmu podílet se na rozvoji obce.
Ve volebním programu za období 2010-2014 byly v investiční výstavbě jako
priority stanoveny:
1) Výstavba oddílné kanalizace a ČOV – stavba byla dokončena, ČOV je ve
zkušebním provozu, nebyly však odstraněny nedodělky – především opravy
povrchu komunikací v délce 5,2km. Dodavatel spol.VOKD a.s. skončil
v úpadku a obec musí vypsat nové výběrové řízení na zhotovitele oprav
komunikací.
2) Realizace protipovodňových opatření – výstavba suchých retenčních nádrží –
poldrů. Jsou postaveny tři poldry a stavba posledního a největšího poldru
„Pískovna“ byla zahájena v měsíci srpnu letošního roku s termínem dokončení
v roce 2015.
3) Výstavba telekomunikačních rozvodů – internet a infokanál do každé
domácnosti – v těchto dnech stavba končí. Bohužel, někteří z občanů nevyužili
možnosti nechat si optické vlákno bezplatně zavést až do domu s tím, že se
nemuseli napojit na tuto síť. Jejich přípojka bez optického vlákna skončila na
jejich pozemku v zemi.
4) Dokončení výstavby Domu služeb včetně úpravy okolních svahů – stavba je
zrealizována a určitě přispěla k rozšíření poskytovaných služeb (ordinace
ženského lékaře), ale především ke zlepšení prostředí, ve kterém jsou služby
poskytovány.
5) Realizace stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice“ – stavba byla provedena a
slouží svému účelu.
6) Realizace „Úpravy centra obce“ – stavba se v těchto dnech dokončuje. Zbývá
dokončit terénní úpravy a vysadit zeleň.
7) Realizace stavby „Rekonstrukce spojovací komunikace mezi MK K Remízce a
silnicí II/469 K Hubertu“ –z celkové délky 512 bm, je položen živičný koberec

v délce 340m. Není provedena oprava 172m, kde chybí podkladní vrstva.
Bohužel v letošním roce už dokončena nebude.
Dále jsme chtěli dle finančních možností v rámci KPÚ provést opravy polních
komunikací – Příční, Záhumenní, Stará Šilheřovická a Pod Karlovcem. Zrealizovat se
však podařilo pouze část Záhumenní - příjezd k poldru „Cigán“ a úsek Bortlík –
Tyleček na dolní části obce. V minulých dnech se podařilo opravit část polní
komunikace Příční v délce 1700m. Ostatní polní komunikace opraveny nejsou.
V sociální oblasti se nám podařilo splnit své záměry následovně:
1) Obec finančně podporovala činnost Charity Hlučín a to podle počtu klientů
z obce Hať, kterým byly poskytovány pečovatelské služby.
2) Obec poskytovala pomoc osobám s těžkým zdravotním postižením při
pořizování kompenzačních pomůcek a také přispívala na jejich dopravu do
denních stacionářů a podobných zařízení.
3) Obec věnovala pozornost také seniorům, kterým přispívala na činnost, a pro
které byly organizovány různé vzdělávací kurzy, např. kurz jazyka německého,
práce s počítačem a podobně. Rovněž bylo podporováno jejich další vzdělávání
(účast na Univerzitě třetího věku).
V oblasti péče o vzhled obce byly stanoveny tyto priority:
1) Zajistit technickou vybavenost pro zajištění údržby veř.prostranství – byl
pořízen nový traktor s vlekem, štěpkovač a čistící vůz.
2) Po ukončení výstavby oddílné kanalizace řešit ozelenění ploch podél MK
Lipová. Tento úkol doposud není splněn - dokončují se terénní úpravy
uvedených ploch.
3) Zajišťovat pravidelnou údržbu veř. prostranství včetně tří sportovních ploch.
Tento úkol byl plněn pracovníky údržby obce.
4) Provést výměnu svítidel veřejného osvětlení včetně rekonstrukce vedení. První
část úkolu nebyla splněna, chybí vyměnit ještě cca 15 svítidel. Druhá část byla
splněna v celém rozsahu. Byla provedena výměna drátového vedení za
kabelový vodič.
Veřejný pořádek – v této oblasti nebyl splněn ani jeden ze dvou stanovených cílů:
1) Nedošlo k čipování psů v obci a to z důvodu, že se k akci nepřipojily okolní
obce, což byla naše podmínka.
2) Nedošlo k uzavření smlouvy s Městskou policií Hlučín za účelem řešení
problematiky kontroly rychlosti jízdy v obci a nedovoleného parkování vozidel
na úzkých vozovkách místních komunikací. Hlavním důvodem neuzavření
smlouvy byly rozkopané vozovky v době stavby kanalizace.
Oblast kultury, školství, církve, péče o mládež a spolkové činnosti. V této oblasti se
podařilo splnit 5 ze 7 stanovených cílů:
1) Podpora spolků a organizací působících v obci byla poskytována dvěma
způsoby. Za prvé to byla forma poskytování účelově vázaných dotací, tj. dotací

na konkrétní cíle, která se velmi osvědčila. Druhá forma byla podpora spolků
při vytváření jejich zázemí, tj. především klubových místností. Dnes můžeme
konstatovat, že spolky jako SDH, Klub důchodců, chovatelé, zahrádkáři a
myslivci mají upravené klubovny umístěné v obecních budovách, které užívají
pro svou činnost. TJ Sokol má vlastní prostory a příspěvky obce směřovaly
především do údržby budovy sokolovny, rekonstrukce tribuny, příjezdové
komunikace, kanalizace, atd. Všechny spolky měly možnost pro svou činnost
bezplatně využívat sál v hasičské zbrojnici. Spolkovou činnost považuji v naší
obci na velmi dobré úrovni. I díky naší podpoře mohlo v obci působit 12
spolků a organizací, které svou činností přispěly k obohacení kulturněspolečenského života v naší obci.
2) Obec významně podporovala organizování různých kulturních, církevních a
společenských akcí. V mnoha případech byla přímo i jejich organizátorem
(koncerty v sále KD, v chrámu sv.Matouše, Vánoční ladění, folklórní festival
Kolaja, apod.). Jiné akce např. Dožínky, výstavy zahrádkářů a chovatelů, které
mají, řekl bych regionální charakter, měly patřičnou podporu ze strany obce.
3) Velká pozornost byla věnována podpoře spolupráce se zahraničními partnery –
polskou Gminou Krzyzanowice a německou obcí Quellendorf. Spolupráce
s Krzyzanowicemi probíhala na úrovni škol, spolků a obcí. Na všech úrovních
měla vynikající výsledky. Velmi si cením realizace několika společných
projektů (posledním z nich je výstavba cyklostezky), které přinesly nemalé
finanční prostředky formou dotací. U Quellendorfu se jedná o spolupráci na
úrovni SDH. Tato spolupráce trvá již více než 35let.
4) Bylo vybudováno dětské hřiště na dolní části obce.
5) Obec podporovala spolupráci s ŘKF Hať a ZŠ Hať při organizování
prázdninových pobytů dětí na táborech a organizování příměstských
prázdninových táborů v Centru volnočasových aktivit Archa.
6) Nepodařilo se zrealizovat opravu vodárny v areálu ZŠ – objekt je určen
k demolici.
7) Stejně tak se nepodařilo zajistit finanční prostředky na úpravu školního hřiště.
Oblast dopravy:
1) V záměru obce bylo vybudovat chodník podél silnice II/469 K Hubertu. Akci
se nepodařilo zrealizovat. Byl však učiněn základní krok, kterým je získání
pozemků potřebných pro jeho vybudování a to formou bezúplatného převodu
z vlastnictví Moravskoslezského kraje do vlastnictví obce.
2) Měla být provedena obnova dopravního značení a informačního systému
v obci. Zrealizovat se však podařilo pouze vodorovné dopravní značení a
obnova informačního systému. Nebyla provedena oprava svislého dopravního
značení.

Tento přehled o plnění volebního programu je třeba doplnit o akce, které byly
realizovány mimo volební program. Jejich výčet by byl dlouhý, ale dovolte mi
alespoň pár údajů:
- Byla vybudována cyklostezka Hať – Krzyzanowice v celkové délce 2396m,
z toho 846m je na katastru obce Hať. Jedná se o společný projekt obce Hať a
Gminy Krzyzanowice realizovaný v rámci OP Přeshraniční spolupráce ČR –
PL.
- Úprava povrchu Záhumenní cesty v úseku Plaček-Vitásek.
- Úprava krajnice na MK Lipová včetně vybudování zpevněných vjezdů
k jednotlivým nemovitostem.
- Výměna obrub na MK Pod Olšinou včetně úpravy vjezdů.
- Oprava MK Na Stavech (za OÚ).
- Oprava chodníků na MK Sportovců.
- Jednou ze stěžejních akcí bylo dokončení Komplexních pozemkových úprav
(KPÚ) v roce 2011. Jedněmi proklínány, jinými brány na vědomí. Tak by se
daly charakterizovat KPÚ. Zodpovědně však musím říci, že nebýt KPÚ v obci
by nebyl postaven ani jeden z poldrů. Jednak by obec neměla dostatek
finančních prostředků na výkup pozemků pro jejich stavbu včetně plateb za
vynětí z půdního fondu, ale především by obec jen velmi těžce získala potřebné
pozemky od všech vlastníků za přijatelnou cenu.
- Mezi akce realizované mimo rozpočet je třeba zahrnou i úpravu koryta vodního
toku Bečva realizovanou Povodím Odry. Tato stavba významně přispěla ke
snížení rizika záplav v zastavěné části obce.
Jak je patrno z uvedeného přehledu, ne vše, co jsme si předsevzali, se podařilo
splnit. Hodnocení plnění volebního programu, ale především komplexní činnosti
zastupitelstva obce za uplynulé 4 roky nechám na Vás.
Jsem přesvědčen, že toto volební období bylo v dosavadní novodobé historii obce
jedno z nejtěžších a to jak pro vedení obce včetně členů zastupitelstva obce,
zaměstnanců OÚ a pracovníků údržby, ale také pro Vás, občany. A to zejména pro
různá omezení, která při tak velkém rozsahu stavebních prací, zejména při výstavbě
kanalizace, přinášela různá omezení v dopravě, prašnost a jiné negativní jevy. Je
třeba vzít v úvahu, že v tomto volebním období se v obci proinvestovalo více než 200
milionů korun. Výstavbou protipovodňových opatření (poldrů, úpravy koryta
vodního toku Bečva a dalšími opatřeními drobnějšího charakteru) byl učiněn základní
krok k minimalizaci rizika záplav. Není to však stoprocentní ochrana před lokálními
přívalovými dešti. Těm asi zcela zabránit nejde. Jejich dopad může být také
minimalizován a to především správným hospodařením zemědělců na svažitých
pozemcích v okolí obce.
Za mou zprávou je třeba vidět množství vykonané práce, a proto mi dovolte, abych
využil této příležitosti poděkovat těm, kteří se na ni podíleli. Mé poděkování patří

především místostarostovi obce p. Werneru Vyletělkovi, na kterém ležela podstatná
část zátěže při výstavbě kanalizace. Poděkovat chci také členům rady a zastupitelstva
za jejich pozitivní přístup při řešení nemalých problémů, před které jsme byli
postaveni. Opomenout nemohu ani pracovníky obecního úřadu, údržby obce v čele
s p. Pavlem Plačkem či členy komisí a výborů. Ti všichni přispěli k tomu, že život
v obci na všech úrovních se určitě podařilo zlepšit. Samozřejmě mé poděkování patří
i Vám, občanům. Především za vstřícnost a tolerantnost, kterou jste projevili při již
výše uvedených problémech, se kterými jste se denně setkávali po dobu výstavby
kanalizace.
Vážení spoluobčané, v termínu 10. a 11. října proběhnou i v naší obci volby do
zastupitelstva obce pro volební období 2014-2018. O Vaši přízeň se budou ucházet
kandidáti ze tří kandidátních stran. Přeji Vám, ať máte šťastnou ruku při výběhu
těch, na jejichž bedra chcete naložit správu věcí veřejných v naší obci pro další
volební období.
Pavel Kotlář, starosta

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2014
Vážení spoluobčané,
kandidujeme bez politické příslušnosti za KSČM. Ujišťujeme Vás, že dát hlas NÁM
se rozhodně vyplatí. Naším cílem je přinést do naší obce nové pohledy na řešení
úkolů a budoucích problémů z jejich realizací. My bezpartijní kandidáti za KSČM
jsme připraveni úkoly odpovědně vyjednat a prosadit. Bylo nám vylosováno volební
číslo 3.
1.
Doprava.
Podpoříme dokončení dopravní infrastruktury po zprovoznění kanalizace a ČOV
a zajistíme preventivní údržbu komunikací.
2.
Školství, kultura, sport, volný čas.
Podpoříme řádné zabezpečení chodu Základní školy a mateřských škol. Konkrétně
v této oblasti budeme usilovat o:
- zachování stávající formy podpory klubům, spolkům, organizacím zabývajícím
se volnočasovými aktivitami a zabezpečit její koordinaci (finanční příspěvky,
pomoc se zajišťováním vhodných prostor pro činnost, záštita obce nad významnými
akcemi). Přednostně podporovat kulturní a společenské akce, které vytvoří v obci
občanskou společenskou soudružnost

- podporování jakékoliv formy dlouhodobé systematické práce s dětmi a mládeži.
Podporovaní preventivních programů (besedy apod.) zaměřených na výchovu mladé
generace (např. ve spolupráci se Základní školou apod.).
- budování a udržování prostor pro trávení volného času pro rodiče s malými dětmi –
dětská hřiště, pískoviště apod.
3.
Ekonomika a finance.
V této oblasti je pro nás priorita dlouhodobě udržitelný rozvoj obce. Je nezbytné
hospodařit s nejvyšší možnou odpovědností a hospodárností. Prostředky obce jsou
koneckonců penězi nás všech. V oblasti běžného hospodaření proto chceme:
- nadále pokračovat ve snižování zadlužení obce Hať - hledat úspory v provozních
výdajích
- důsledně dbát na vyrovnanost rozpočtů v jednotlivých letech
- úvěrové financování připustit pouze tehdy, pokud bude třeba předfinancovat
projekty dotované z veřejných rozpočtů (např. z fondů Evropské unie), kdy je
dotace poskytována až zpětně
- v maximální možné míře využít k financování investičních akcí prostředků
z evropských fondů
- zasadíme se o ekonomický provoz zařízení ČOV
4.
Veřejná správa.
Výkon veřejné správy je službou občanům, kteří mají právo na včasné a úplné
informace o činnosti obce a jejich orgánů a o jejich rozhodování. Z tohoto důvodu
chceme:
- zpřehlednit a uživatelsky zjednodušit webové stránky obce Hať (jedná se např. o
rychlejší vyhledávání kontaktů, pravidelnou aktualizaci fotogalerií z proběhlých
akcí apod.)
- zveřejnit na webových stránkách pravidla obce pro zadávání veřejných zakázek a
současně i informace o každé realizované veřejné zakázce (minimálně v rozsahu
zadávací dokumentace, seznam oslovených dodavatelů, seznam podaných nabídek,
vítězný uchazeč a konečná cena)
- prosadit návrh, aby byl v zápisech z jednání zastupitelstva a rady obce uveden
seznam přítomných zastupitelů a členů rady a u každého bodu programu i jmenovitě
uvedeno, kdo jak hlasoval
- garantujeme rovné a vstřícné podmínky pro živnostníky a podnikatele
- při rozhodování o důležitých věcech budeme usilovat o to, aby občané vyjádřili svůj
názor v obecním referendu
Náš program je volbou pro všechny, kterým není lhostejný život v naší obci. Jsme
Vaší sousedé: Mgr. René Michálek a Ingrid Kratochvílová
DĚKUJEME VÁM ZA VÁŠ HLAS A PODPORU!

Komunální volby 2014 – 2018: Kandidátka Nezávislých
kandidátů
Kandidáti dle abecedy:
Baďura Martin
Cieslar Daniel Mgr.
Címa Jiří
Čecháček Jiří
Duda Petr

Holuša Michael Ing.
Janík Miroslav Ing.
Kamrad Pavel
Nawratová Helena
Plaček Jiří Ing.

Popelek Jiří
Stočková Jana Bc.
Štverková Gabriela
Tománek David
Vávra Zdeněk

Program:
1. Sociální oblast
a)
Informovanost o sociálních službách
b)
Komunitní plánování sociálních služeb
2. Kultura v obci
a)
Vytvářet akce jedinečné pro náš region
b)
Vytvoření venkovního areálu na hrázi v Hati
c)
Udělat kvartální rozpis kulturních akcí
3. Investice v obci, vzhled
a)
Odolné lavičky na zastávkách
b)
Obnovení jednání o cyklostezce směrem na Vřesinu
c)
Bezpečnost na přístupových komunikacích – rychlostní semafor na sjezdu od
Hlučína
d)
Zavedení kamerového systému zvyšujícího bezpečí. Posbírat zkušenosti
z okolních obcí
e)
Zřízení parkovacích ploch u cest (parkovací zóny).
f)
Ověření možnosti rekonstrukce komunikace Hať – Šilheřovice (důlky)
4. Prezentace obce a spolupráce s okolními obcemi
Využívat kabelové televize k prezentaci obce
5. Školství
intenzivně usilovat o zlepšení výuky i mimoškolních aktivit
Martin Baďura

Volební strana KDÚ-ČSL představuje své kandidáty do
zastupitelstva obce a volební program pro volební období 2014-2018
Vážení spoluobčané,
za několik málo dnů budou v celé ČR probíhat volby do zastupitelstev měst a obcí.
Výjimkou nebude ani naše obec a v ní se znovu chtějí ucházet o vaši přízeň a hlasy
kandidáti kandidující za volební stranu KDU-ČSL. Vzhledem k tomu, že od roku
1990 je to již posedmé v řadě, můžete posoudit, jak jsme schopni plnit své
předvolební sliby. Naši kandidátku jsme se snažili sestavit tak, aby pokud možno
každá část obce v ní měla svého zástupce. Své zastoupení v ní mají dvě důležité
oblasti života v obci a to školství a zemědělství.
Vyletělek Werner

Kozel Pavel, Mgr.

Císař Erich

Kuča Petr, Ing.

Křížák Petr, Mgr.

Pavlenka Jan

Kostelnik Jiří

Gospošová Marta

Pěntáková Zdenka

Šula Milan, Mgr.

Gajda Petr, Ing.

Tesař Milan

Galejová Jana, Ing.

Jarošová Karin, Mgr.

Kuchař Josef

Ve svém volebním programu navazujeme na koncepci a priority, které jsme si
stanovili a postupně realizovali v předchozím volebním období. I tento volební
program obsahuje, stejně jako v předchozích volebních obdobích, výčet konkrétních
akcí, které chceme realizovat, pokud dostaneme Vaši důvěru a jeho plnění je tudíž
lehce kontrolovatelné.
Volební program:
1. V oblasti dopravní infrastruktury
a) Dokončíme opravy komunikací po výstavbě kanalizace
b) Provedeme rekonstrukci MK Lomená
c) Majetkoprávně vypořádáme a provedeme rekonstrukci části MK U střediska –
úsek Jaroš-Paskuda
d) Dokončíme opravu Úvozové cesty s výjezdem na silnici II/469 K Hubertu
e) Pro zvýšení bezpečnosti chodců budeme usilovat o výstavbu dvou chodníků a to:
- chodníku podél MK Lipová v úseku restaurace u sv.Mikuláše
- chodníku podél silnice II/469 K Hubertu v úseku od MK Lipová po RD manž.
Kalvarových
f) budeme usilovat o získání finančních prostředků na realizaci projektů
zpracovaných v rámci Komplexních pozemkových úprav (KPÚ) na opravy polních
komunikací
g) budeme se zabývat problematikou parkování vozidel na MK
h) provedeme obnovu svislého dopravního značení v obci

2. Protipovodňová opatření
a) Budeme pokračovat v realizaci protipovodňových opatření směřujících
k bezpečnějšímu svedení přívalových vod zejména v lokalitách Rychlovec a polní
cesty Záhumenní na dolní části obce
b) Budeme úzce spolupracovat se Státním pozemkovým úřadem ČR na dokončení
stavby suché retenční nádrže (poldu) Pískovna včetně zajištění realizace
navazujících staveb - „Zpevnění komunikace Křižanovická cesta“ a „Prodloužení
otevřeného kanálu pro svedení vod z poldru do kanalizace“
3.Vodní hospodářství
a) Povedeme jednání s vedením obce Darkovice o možnostech propojení
vodovodního řádu obou obcí za účelem minimalizace rizika nedostatku vody při
odstraňování poruch na vodojemu nebo čerpacím zařízení
b) Připravíme projekt na zatrubnění otevřeného příkopu podél MK Lipová v úseku
Obecní úřad – MK Višňová
c) Pro snížení energetické náročnosti provozu čistírny odpadních vod budeme
usilovat o vybudování fotovoltaické elektrárny v těsné blízkosti ČOV
4. Péče o vzhled obce
a) Provedeme celkovou rekonstrukci domu čp.220, Lipová 52 (dům u technického
dvora)
b) Provedeme výsadbu zeleně na plochách podél MK Lipová
d) Budeme dbát na zajištění pravidelné údržby veřejných prostranství a sportovních
ploch, které jsou v majetku obce
e) Budeme pokračovat ve výsadbě stromů v lokalitě Rychlovec
5. Oblast sociální
a) I nadále budeme podporovat činnost Charity Hlučín při poskytování
pečovatelských služeb občanům naší obce
b) Budeme poskytovat pomoc osobám těžce zdravotně postiženým při pořizování
kompenzačních pomůcek
c) Budeme nadále rozvíjet spolupráci s našimi seniory, zejména podporovat jejich
aktivity a další vzdělávání
6. Oblast kultury, školství, církví, volnočasových aktivit a spolků
a) Nadále podporovat kulturní a společenské akce v dosavadním rozsahu
b) Podporovat spolupráci s partnerskou obcí Krzyzanowice (PL) na úrovni škol,
spolků a realizace společných projektů
c) Podporovat spolupráci SDH Hať s jejich partnery v Krzyzanowicích a v německé
obci Quellendorf
d) Zachovat podporu spolků a sdružení působících v obci a to formou poskytování
účelově vázaných dotací
e) Podporovat spolupráci s Římskokatolickou farností Hať
f) Podporovat činnost Centra volnočasových aktivit Archa

e) Vybudovat dětské hřiště na horní části obce
h) Usilovat o dotaci na zakoupení nového hasičského auta
ch) Usilovat o dotaci na vybudování víceúčelového hřiště s umělým povrchem
7. Služby občanům
a) Budeme usilovat o rozšíření služeb poskytovaných občanům o zřízení sběrny
čistírny šatstva a bankomatu
b) zprovozníme nově vybudovanou optickou síť a prostřednictvím poskytovatelů
umožníme občanům napojit se na rychlý internet, televizi, telefon využít infokanál,
na kterém poběží 24 hodin denně zprávy a informace o dění v obci
Vážení spoluobčané, tento volební program není dogma. O prioritách budeme vést
s Vámi diskusi. Je to nástin toho, co chceme a jsme schopni i po stránce finančních
možností rozpočtu obce zrealizovat, pokud dostaneme Vaši důvěru.
Za Vaši přízeň předem děkujeme.
Hubert Moravec, předseda KDU-ČSL

VYBRÁNO

ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XXI. zasedání zabývalo především:
- Zprávou o současném stavu stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ a počtem
napojených nemovitostí
- Postupem prací na stavbě „TKR Hať – II.etapa“
- Peticí ve věci řešení problematiky veřejného pořádku a sociálních záležitostí
iniciovanou Svazem měst a obcí ČR, která bude předložena Vládě České republiky
- Výsledkem hospodaření obce k 31.8.2014 včetně zprávy o realizaci investičních
akcí zařazených k financování z rozpočtu obce na rok 2014 a návrhu rozpočtového
opatření č.2/2014
- Návrhem obecně závazné vyhlášky o zákazu provozování výherních hracích
automatů na území obce
- Informací o současném stavu prací na novém Územním plánu obce
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků dotřených úpravou koryta vodního toku
Bečva a to formou daru do vlastnictví ČR (právo hospodařit s majetkem státu –
Povodí Odry s.p. Ostrava)

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostí o povolení umístit poštovní schránku fyzické osoby s trvalým pobytem
-

-

mimo obec Hať na pozemek ve vlastnictví obce
Protokolem o výsledku kontroly spisovny a spisové služby Obecního úřadu Hať
provedené pracovníkem Zemského archivu v Opavě
Návrhem na uzavření veřejnoprávní smlouvy s MěÚ Hlučín na výkon přenesené
působnosti v oblasti projednávání přestupků uvedených v §53 odst.1 zákona
č.200/1990Sb, o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů
Návrhem Povodí Odry s.p. Ostrava na stanovení záplavového území v k.ú. Hať po
úpravách koryta vodního toku Bečva
Návrhem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí severní části
kulturního domu
Stanovením dalšího postupu při dokončení stavby „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“
Přípravou na realizaci stavby „Výměna silničních obrub na východní straně
vozovky MK Pod Olšinou“
Stavem zápisů v kronice obce
Využitím nebytových prostor určených k pronájmu umístěných v objektech obce
Stanovením postupu při majetkoprávním vypořádání pozemků dotčených opravou
„Úvozové cesty“ a úpravou skládky materiálu na MK Šelvická
Návrhem na rozpočtové opatření č.2/2014 předkládané ZO
Žádostí o rozšíření sítě tlakové kanalizace pro napojení dalších novostaveb
rodinných domků
Situací na úseku hřbitovní správy
Předloženým Havarijním plánem soukromého zemědělce
Návrhem na provizorní opravu místních komunikací, nedokončených po výstavbě
kanalizace v obci
Žádostí o vydání souhlasu ke zvláštnímu užívání veř.prostranství v obci
Smlouvou uzavřenou se SFŽP ČR na poskytnutí dotace na pořízení zametacího
stroje
Žádostí ředitele Základní školy a mateřské školy Hať, p.o. o povolení výjimky
z počtu dětí ve dvou třídách mateřské školy pro školní rok 2014/2015
Návrhem na doplnění kulturní komise o jednoho člena
Žádostí vlastníků a uživatelů pozemků dotčených stavbou „Cyklostezka Hať –
Krzyzanowice“ o jejich uvedení do původního stavu prováděcí firmou
Návrhem na doplnění seznamu veřejných prostranství v obci – Příloha č.1 k čl.9
Obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích
Návrhem na uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí se spol. ČEZ Distribuce a.s.
Děčín na zřízení věcného břemene pro obecní pozemek p.č. 2795/1 k.ú. Hať pro
umístění přípojky NN pro novostavbu RD
Postupem prací na stavbě „TKR Hať – II.etapa“
Návrhem na propojení polních komunikací Záhumenní, Příční a Procházková

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Projekt „Výstavba cyklostezky Hať (CZ) –
Krzyzanowice (PL)“ ukončen
V minulých dnech byla ukončena stavba cyklostezky, která spojuje obec Hať se
sousední polskou obcí Krzyzanowice. Jedná se o společný projekt obou partnerských
obcí. Jeho hlavním cílem byla především podpora cestovního ruchu v česko-polské
příhraniční oblasti, ale také snaha obnovit spojení obou obcí. V minulosti byly obě
obce propojeny komunikací, které se na české straně říkalo „Křižanovická“ a na
katastru Krzyzanowic to byla „Hačská cesta“. Zatímco na polské straně je obnovena
komunikace v původní trase, na české straně vede cyklostezka zcela odlišně.
Projekt pod názvem „Vybudování cyklostezky Hať (CZ) – Kryzanowice (PL)“,
registrační číslo: CZ 3.22/2.2.00/13.03801 byl zrealizován za podpory Evropského
fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu příhraniční spolupráce
Česká republika – Polská republika 2007-2013.
Jeho realizaci na české straně prováděla firma Kareta s.r.o, pobočka Ostrava. Délka
vybudované cyklostezky na katastru obce Hať činí 846 m a na straně Krzyzanowic
1500m. Finanční náklad na straně obce Hať činí 2.797.942,-Kč z toho 85% je
hrazeno z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 5% je hrazeno z rozpočtu ČR a
10% hradí obec. Věřím, že uvedená cyklostezky bude hojně využívaná a bude soužit
svému účelu.
Pavel Kotlář, starosta obce

„Hať-ČOV a splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás ve stručnosti informoval o stavbě
oddílné tlakové kanalizace „Hať-ČOV a splašková kanalizace“.
Věřitelé v pátek 5. 9. 2014 u Krajského soudu v Ostravě odsouhlasili reorganizaci
společnosti VOKD, a.s. Reorganizaci navrhoval insolvenční správce a pro byla
většina věřitelů.
Pro naši obec to znamená, že musíme pokračovat v novém výběrovém řízení na
dodavatele nedodělků na stavbě „Hať-ČOV a splašková kanalizace“.
Pro upřesnění o jaké nedodělky se jedná – jsou to opravy všech komunikací, které
byly dotčeny stavbou.
Bylo provedeno zadání projektové dokumentace společnosti RECPROJEKT s.r.o.
Projektová dokumentace již byla zpracována, následně bude předána společnosti
JUSTITIA TENDER PARTNERS s.r.o., která povede organizaci výběrového řízení
na výše uvedenou stavbu.
Z těchto důvodu bylo rozhodnuto o provizorní opravě místních komunikací
před zimním obdobím.
Dne 8. září 2014 byly zahájeny provizorní úpravy komunikací na ul.
Rychlovecká. Opravy provádí společnost JHF Heřmanovice s.r.o.. Provizorní oprava
místních komunikací bude provedena na všech nedodělcích stavby, tzn. řádově na
5200 bm.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám poděkovat za trpělivost a shovívavost,
kterou jste projevili v období různých omezení, překážek apod. u výše uvedené
stavby.
Zároveň mi dovolte, abych Vás opětovně vyzval k napojení na tlakovou
kanalizaci, tzn., žádám všechny Ty, kteří dosud nepropojili svoji nemovitost
(rodinný dům) gravitačně do nového systému oddílné tlakové kanalizace, aby
tak učinili nejpozději do 30. 10. 2014.
Pokud se nebudete moci napojit do uvedeného termínu, podejte do 15. 10. 2014
informaci na obecní úřad (p. Glenzová Eva, email: glenzova@obechat.cz ; tel.
595 020 665), do jakého možného termínu jste schopni se propojit.
V případě, že se vlastník nemovitosti na novou kanalizaci nepřipojí, má
povinnost zajistit likvidaci odpadních vod z nemovitosti v souladu s vodním zákonem
(254/2001 Sb.), nejlepšími dostupnými technologiemi (§ 38 odst.6,odst.13 vodního
zákona).
Zákon umožňuje několik způsobů likvidace odpadních vod (OV):
1. odpadní vody z domácností likvidovat v domovní ČOV (nutnost povolení k
vypouštění odpadních vod)
2. odpadní vody z domácností zaústit do nepropustné bezodtokové jímky
(žumpy). Z jímky je však nutno odpadní vody v intervalech dle její kapacity
vyvážet a odevzdávat ke zneškodnění na ČOV (je nutné počítat s nemalými
náklady na vývoz obsahu jímky a s poplatky na ČOV)
3. na základě smlouvy s provozovatelem kanalizace pro veřejnou potřebu
zakončené ČOV zaústit odpadní vody z domácností kanalizační přípojkou do
veřejné kanalizace-

- přičemž na vlastníka nemovitosti budou kladeny čím dál vyšší nároky na zajištění
všech zákonných povinností souvisejících s likvidací odpadu. Dle zvolené varianty
zneškodňování odpadních vod se liší náklady, které souvisejí s provozem
jednotlivých zařízení.
Z výše uvedených argumentů je možno vytvořit jednoznačný závěr, že náklady na
čištění odpadních vod vycházejí nejekonomičtěji u napojení nemovitostí na obecní
oddílnou tlakovou kanalizaci.
Dle § 3 odst. 8 zákona č. 274/2001 Sb., zákon o vodovodech a kanalizacích, může
obecní úřad v přenesené působnosti rozhodnutím uložit vlastníkům stavebních
pozemků nebo staveb, na kterých vznikají nebo mohou vznikat odpadní vody,
povinnost připojit se na kanalizace v případech, kdy je to technicky možné.
Děkuji za pochopení a vstřícné vyřízení této výzvy.

Informace týkající se oddílné tlakové kanalizace – odpisy,
vodné, stočné
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás informoval o odpisech a platbě vodného v roce 2014.
- Zkušební provoz oddílné tlakové kanalizace byl spuštěn již 18. 10. 2013 a
zároveň byla uvedena do zkušebního provozu čistírna odpadních vod (ČOV).
- Odpisy vodného se budou provádět na přelomu září - říjen 2014.
- Výběr vodného za období leden – září 2014 bude proveden od 03.11.2014 do
14.11.2014 v pokladně Obecního úřadu.
- Cena vodného do 31. 12. 2014 je stanovena Cenovým výměrem č. 3/2014, tj. 11,Kč/m3 + zákonem daná sazba DPH (15%).
- Na základě 21. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 12.09.2014 byl
stanoven termín 1. leden 2015 pro odečet stočného.
- Stočné pro rok 2015 je stanoveno dle modelu finanční a ekonomické analýzy
projektu pro prioritní osu 1 Operačního programu Životního prostředí (20072013) finanční analýzou projektu stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ ve
výši 17,09 Kč/ m3 + zákonem daná sazba DPH (15%).
- Na obecním úřadě bude pro každou nemovitost od 01.12.2014 připravena
k podpisu Smlouva o odvádění odpadních vod. K podpisu smlouvy nechť se
dostaví vlastník nemovitosti (osoba uvedená v katastru nemovitosti).
K podpisu smlouvy se můžete dostavit v úředních hodinách:
pondělí a středa 8.00 – 12.00 12.30 – 17.00
úterý a čtvrtek 8.00 – 12.00 12.30 – 15.00
pátek
8.00 - 11.30
Werner Vyletělek, místostarosta

Pravidelná aktualizace pojištění nemovitostí vám může
zachránit majetek
Všichni se měníme. Mění se i věci kolem nás. Pořizujeme si nové technologie,
vybavujeme byt, rekonstruujeme. Nová televize nebo mikrovlnná trouba asi hodnotu
naší domácnosti nebo nemovitosti nezmění. Ale změna vybavení nebo rekonstrukce
koupelny již ano. Aktualizujete své pojistné smlouvy?
Výzkum české asociace pojišťoven, který byl prováděn již před více jak dvěma
lety, ukázal, že třetina občanů si pojištění nemovitosti neaktualizuje. Bohužel velká
většina respondentů ani nevěděla, že se pojištění může, či dokonce musí aktualizovat.
Abychom zabránili škodám dřív než bude pozdě, měli bychom se zaměřit
především na tři aspekty pojistných smluv.
1.
Formální a administrativní prvky.
2.
Odpovídá sjednaná pojistná částka aktuální ceně vaší nemovitosti?
3.
Vykoukněte z okna ven! Nezměnilo se něco?
Přestože kontrola smlouvy může být banální záležitostí, mnohdy se na ní
zapomíná. Zvláště tomu nahrává i již uvedený stav, kdy celých dvacet procent
pojištěnců neví, že by onu aktualizaci měli kontrolovat. Lehce se tak může stát, že
pojistná smlouva, kterou klienti sjednali před deseti lety, již pozbyla platnosti. V
případě krádeže, vytopení nebo požáru by byl majitel bez platné pojistné smlouvy,
tedy bez nároku na finanční pomoc. Podobné problémy nastávají i se změnou
osobních údajů.
Rekonstrukce koupelny a zateplení rodinného domu jistě změní hodnotu
nemovitosti
Drobné nákupy do vaší nemovitosti samozřejmě cenu nemovitosti nezvýší.
Ovšem větší investice již ano. Ať už tedy jde o rekonstrukci koupelny, bytového
jádra, či kuchyně, je dobré navštívit svého finančního poradce nebo pojišťovnu a
poradit se, zda „stará“ pojistná částka skutečně odpovídá současnému stavu
domácnosti. V minulosti se stávalo, že pojistné částky byly často podhodnocené.
Byly-li podhodnocené již v době vzniku, jak podhodnocené jsou asi dnes? Z logiky
věci tedy plyne, jak bychom měli být opatrní při kontrole stávajících smluv.
Podobným příkladem může být též nemovitost jako taková. Pokud tedy klient
například rekonstruoval dům, opravoval střechu, zateploval fasádu a přistavoval
druhé patro, zákonitě se změnila i cena nemovitosti. Kromě aktualizace smluv se tak
doporučuje i řádná fotodokumentace.
Dřívější smlouvy nepočítaly s aktuálními problémy
Ruku v ruce s vnitřním vybavením domácnosti jde i okolí vašeho majetku. Na
první pohled se může zdát, že tento stav nehraje žádnou roli, ale nenechte se mýlit.
Jestliže majitel rodinného domu před deseti lety, kdy svůj baráček postavil,
neočekával, že na samotě bude potřebovat dodatečné krytí pro případ krádeže, dnes,
ve společnosti dalších desítek sousedů, jistě přemýšlí trochu jinak.
Stejné je to i s klimatickými změnami, třeba s bleskovou povodní a
zemětřesným rojem. Podobné, často dosti ničivé živelné pohromy, jsou v naší
republice celkem častým jevem. Před několika lety bychom si o tomto druhu
pojistného krytí mohli nechat zdát.

Nejenom, že nám aktualizace pojištění může zachránit majetek, ale díky
výhodným aktuálním nabídkám mnohdy ušetříte i nemalé finanční prostředky.

Nový občanský zákoník se dotknul i hypoték
Doma, v médiích, na nákupech, v hospodě. Všude tam slýcháváme, jak nám
nový občanský zákoník změnil život. Je pravdou, že se dotknul též hypoték a
náležitostí s nimi souvisejících. Ovšem jsou tyto změny hypoték pozitivní nebo
negativní?
Nový občanský zákoník, který vstoupil v platnost prvním lednem letošního
roku, přinesl řadu změn. Změnil více než dvě stovky předpisů, a tak se není čemu
divit, že se dotknul také hypoték a hypotéčního bankovnictví.
Stavba a pozemek jsou jednou nemovitostí
Přestože je většina změn administrativního charakteru, jde o určitý posun k ještě
větší ochraně klienta a jeho práv. Změnami tedy prošla například definice
nemovitosti. V minulosti platilo, že klienti, kteří vlastnili rodinný dům a pozemek,
jsou majiteli dvou nemovitostí. V novém občanském zákoníku jsou již majiteli jedné
nemovitosti. Ono sloučení může být problémem v případě, že majitel pozemku je
jiný, než vlastník stavby. V případě, že jste si rodinný dům postavili na cizím
pozemku, máte na něj automaticky předkupní právo. Naopak majitel pozemku má
předkupní právo na rodinný dům stojící na jeho pozemku.
Změnou prošla i zmínka o výstavbě na pozemku jiného vlastníka. Do minulého
roku mohl na cizím pozemku stavět prakticky kdokoliv, kdo uzavřel alespoň ústní
smlouvu s majitelem nemovitosti. V aktuálním občanském zákoníku je tento stav
řešen tak, že k výstavbě na pozemku jiného vlastníka se požaduje oběma stranami
uzavřená písemná smlouva. Ta se následně vkládá do katastru nemovitostí.
Snaha o zamezení podvodů s pozemky
I katastrální úřad dostal novou povinnost. Nově musí majitele nemovitosti
informovat o všech změnách, které se jeho majetku dotknou, což mění i kupní či
zástavní smlouvy. Noví majitelé si tak budou muset na svou nemovitost počkat
dvacet dní. Tedy do doby, v níž má stávající vlastník právo se proti zápisu ohradit.
Kromě toho je nyní zpoplatněn výmaz zástavního práva v katastru nemovitosti,
nebo dochází k úpravám obchodních a smluvních podmínek jednotlivých bankovních
instituci.
Největší změnou, která se týká hypotéky jako takové, je stav, kdy má banka
povinnost informovat klienty o podmínkách uzavření úvěrových smluv. Snaha o
zlepšení informovanosti mezi bankou a klientem, a to i v rámci tzv. předsmluvních
informací, by měla zajišťovat zvýšení ochrany klienta.
Předsmluvní informace, jako záruka větší informovanosti klientů
V institutu předsmluvních informací by se měl klient dozvědět obecné
informace o poskytovateli hypotéky, přičemž by neměl chybět ani slovník pojmů.
Tedy definic spojených s bankovnictvím, úroky, se smlouvami, s bankovním účtem.
Kromě toho by měl být zmíněn i rozsah poskytovaných služeb. Jednotlivé způsoby
uzavírání smluv, informace o platebním styku a fondu pojištění jsou taktéž
samozřejmostí.
Přestože se zdá, že s novým občanským zákoníkem přišly jenom institucionální
a administrativní změny, není to tak úplně pravda. Snaha o větší transparentnost a

zveřejňování informací, společně s důslednější kontrolou napomáhají bezpečnosti a
větší informovanosti klientů.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Nové a příjemné prostředí pro seniory – Vila Vančurova
o.p.s., Opava
Využijte nabídky posledních několika volných míst v Domově pro seniory Vila
Vančurova. Nabízíme 24 hodinovou péči o seniory nad 65 let se sníženou schopností
sebeobsluhy a vyžadující dopomoc druhé osoby. Krom základní péče se náš domov
vyznačuje příjemným a novým prostředím, možností využít rozsáhlou zahradu,
poskytováním široké škály aktivit, balneoterapii a především individualizovanou péčí
odborného personálu.
Prostřednictvím péče zaměřené na Vaši osobu a Vaši osobní historii se snažíme,
aby byl pro Vás pobyt v našem domově co nejpříjemnější, abyste se cítili téměř jako
doma.
Nabízíme také Odlehčovací službu – ta je určena pro klienty již od 50 let a pro
seniory se sníženou schopností sebeobsluhy. Jde o krátkodobý pobyt od 7 dní do 3
měsíců. Potřebujete si odpočinout od náročné péče o pečovanou osobu, zregenerovat
síly nebo si zajistit své osobní věci (např. delší vyšetření v nemocnici, rehabilitaci), či
nemáte jak vyřešit aktuální problém, kdo bude pečovat?
Obraťte se na nás, můžeme Vám pomoci.
Soběstačným seniorům, nebo těm, jež nepotřebují vysokou míru podpory,
nabízíme jednopokojové byty, kde Vám můžeme zajistit také služby péče.
Pro více informací navštivte www.vilavancurova.cz, kontaktujte nás na tel.
731 152 926 nebo nás navštivte osobně na ul. Vančurova 5, Opava.

INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
1. Hať: Soutěž TFA Železný hasič
2. Darkovičky: Dožínky
3. Šilheřovice: Projekt - Fotbal bez hranic
4. Píšť: Odpustové slavnosti
5. Hať: Fotbalový turnaj HAPOKO
6. Hať: Dožínky
7. Darkovice: Kemp stolního tenisu
8. Hlučín: Cesta kolem světa
9. Petřkovice: Odhalení Petřkovické Venuše v novém parku
10. Šilheřovice: Strassenfest
11. Hať: Otevření cyklostezky
12. Hať: Výstava zahrádkářů
13. Hať - Chovatelská výstava
■ Výzva ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce si dovoluje v souladu s ust.§25, odst. 3, písm.g), zákona č.
458/2000Sb., požádat vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění
stromoví a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení
distribuční soustavy.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Pokud
zásah do tohoto termínu neprovedete, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby
s.r.o. na dotčené pozemky a provede zásah sama s tím, že dřevní hmota a klest
vzniklá s těžby bude uložena na pozemku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
1) u nadzemního vedení nízkého napětí do AC 1kV (400/230V):
- u porostu a stromů, u kterých se předpokládá výstup osob - holé vodiče 2m,
kabely a izolované vedení 1,5m
- porosty a stromy bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,5m
2) u nadzemního vedení vysokého napětí nad AC 1kV do AC 45kV včetně:
- u porostu a stromů, na které lze vylézt - holé vodiče 3,1m, kabely a izolované
vedení 2,5m
- stromy a porosty bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,6m
3) u nadzemního velmi vysokého napětí nad AC45kV do AC 110kV včetně:
- u porostu a stromů, na které lze vylézt - holé vodiče, kabely a izolované
vedení vše 4,5m
- stromy a porosty bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 3m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 (www.cezdistribuce.cz). Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve

stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
větve dotykem s vedením.
■ Tradice samozásobitelství na Hlučínsku

Přednáška v Hasičské zbrojnici v Hati, dne 25. 10. 2014 v 16:00 - 20:00 hodin. Jedná
se o závěrečný seminář vzdělávacího projektu Sdružení obcí Hlučínska zaměřený na
tradiční pěstování hospodářských plodin, zpracování potravin a řemesla. Účast je
bezplatná.
■ Upozornění majitelům psů
Vážení spoluobčané, v naší obci se opět vyskytují nezabezpečení volně pobíhající
psi, kteří se bez dozoru pohybují po veřejných prostranstvích, ohrožují a obtěžují
ostatní občany naší obce, znečišťují a poškozují veřejné prostranství i soukromé
majetky. Proto upozorňujeme a žádáme jejich majitele, aby si tyto psy zabezpečili.
Zkontrolujte, zda jsou Vaši psi dostatečně zajištěni tak, aby nedošlo k opuštění
prostoru, který je pro ně vyhrazen a k jejich volnému pobíhání po veřejném
prostranství.
Pes musí být označen platnou evidenční známkou (pokud došlo ke ztrátě
známky, bude Vám nová známka vydána na Obci Hať – kancelář č.11,
p.Glenzová).
Děkujeme za pochopení.

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Maryča
Maryča bylo mladé děvče, které bydlelo na „Chromině“. V třicátých letech
minulého století postihla Evropu, tedy i Hať, celosvětová krize. Mnoho lidí bylo bez
práce, tedy bez prostředků. A bez chleba se nedá žít. Platilo heslo: Jsi-li syn Boží,
pomoz si sám. Maryča věděla, že na rodném Hlučínsku práci nesežene a rozjela se do
Ostravy. I tam práci nesehnala. I říkala úředníkovi: Panočku, my sum ganz čistí. A on
odpověděl: To už poznám podle toho ganz!!
Zbyly dvě možnosti: Buď hledat práci v zahraničí nebo šmuglovať. To bylo
velmi riskantní. Co se šmuglovalo? Hlavně margarina. Ta se pak nabízela horníkům
z Markvartovic nebo Ludgeřovic. Financi hranici střežili. A pokuta? Zabavení zboží
(které pak na celnici prodávali) nebo 10 Kč pokuta nebo jeden den harešty. Ta byla
v Hlučíně na rynku. Podotýkám, že se jednalo především o ženy. Co zvolily?
Samozřejmě, že hareštu. Prý si alespoň odpočinou. Šmuglování bylo velice
nebezpečné, proto raději odjížděly do Německa jako zemědělské dělnice. A muži
vedli domácnost. Ptala jsem se, proč nejeli muži? Ženská práce prý je levnější. Ta
diskriminace ve 20.století!!
Ženy odjížděly 15.března a vracely se 15.prosince. Muži se stali hospodyněmi.
A šlo jim to. Až na maličkosti.
Vaše Dolňačka

PODĚKOVÁNÍ
Vyznamenání občanů naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, nám zaslal oznámení o
vyznamenání občanky naší obce za bezplatné dárcovství krve a
krevních složek.
Za 40 bezpříspěvkových odběrů Zlatou medailí prof. MUDr. J.
Janského byla oceněna p. Eva Glenzová.
Obec Hať si velmi váží jejího humánního přístupu a ocenila ji za jejich ochotu
darovat krev nebo krevní složky věcným darem a ještě jednou ji jménem všech, nejen
těch, kterým pomohla navrátit zdraví, za jejich hluboce lidský postoj děkuje.

KULTURA

FARNOST
Prázdniny se starověkými civilizacemi
Ve dnech od 11. 7. – 19. 7. 2014 proběhl farní chatkový tábor v Bělé pod
Pradědem, který pořádá mládež z farnosti Hať.
Po namáhavém balení kufrů a batohů jsme v pátek 11.7 nasedli všichni do
autobusu, který nás měl odvézt na tábor. Všichni jsme se moc těšili, na nové táborové
zážitky, a na to že si společně užijeme hodně srandy.
O to větší zklamání pro nás bylo, když jsme přijeli do Bělé a tam pršelo. Tráva
byla mokrá, a i když na pár chvil pršet přestalo, ani tak jsme nemohli jít ven. Proto
jsme byli všichni v útočišti hlavní chaty a tam jsme se všichni přivítali na táboře a
seznámili s tématem tábora, které bylo: Objevování starověkých civilizací.
Další den už to s deštěm vypadalo o trochu lépe a tak jsme se dali do
očekávaného objevování. Každý den nás čekala jiná civilizace, která se nám na
začátku dne představila krátkou scénkou s ukázkou artefaktů, které můžeme objevit.
Postupně jsme za celý tábor objevili Starověkou Čínu, Indiánské kmeny,
Mezopotámii, Židovskou civilizaci, Starověké Řecko a Řím a Starověký Egypt. Na
každou z těchto civilizací jsme si zahráli nejen hry, ale také jsme často tvořili různé
stavby, např. hráz na vodu, nebo také závodní povoz, se kterým se konali také
závody.
Nakonec jsme z objevených artefaktů a po závěrečné celo-táborové hře objevili
novou civilizaci, a totiž BÁJNOU ATLANTIDU.
Podle mého názoru byl letošní tábor jeden z nejsuprovějších táborů, které jsem
zažil a myslím si, že se na něm všem dětem a vedoucím hodně líbilo.
Ondřej Jaroš

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola v Hati koupí funkční váhu na vážení
starého papíru.
Kontakt: 59 50 56 127 nebo 739 49 69 69

Základní škola a mateřská škola Hať
opět bude sbírat starý papír před
pavilonem školní jídelny
a to v úterý 14.10. 2014 od 11,30 - 17,00 hod
a ve středu 15.10.2014 od 7,00 do 11,00 hodin.

Letní tábor 2014
Již po čtvrté jsme se žáky naší školy a přilehlých obcí jeli v červenci na letní
tábor. Zájem o tento relaxační pobyt, který se konal na Prostřední Bečvě, byl
obrovský, proto jsme připravili pro děti turnusy dva. Ze 110 účastníků se letos stali
vědci, kteří spolu se svými vedoucími zachraňovali svět před nebezpečným virem
XALER. Děti celý týden plnily nejrůznější úkoly, které vedly k získání zázračného
očkovacího séra, jež zachránilo celou planetu.
Kromě celotáborové hry jsme pro děti připravili i mnoho her, nezapomněli
jsme ani na koupání, sportování, noční hry či celodenní výlet. Nejdůležitější však pro
nás byl fakt, že alespoň na týden dali táborníci sbohem televizi, internetu či mobilům,
věnovali se pohybu, sportu a vytvářeli si pěkné kamarádské vztahy.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu řediteli Těžkému, panu starostovi
Kotlářovi a Zastupitelstvu obce Hať za podporu při organizování této náročné akce.
Mgr. Monika Dudová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Willaschková Hedvika

96 let

Hubáček Bedřich

91 let

Tilleczková Marta

87 let

Mikula Valentin

86 let

Petřeková Hedvika

84 let

Ronczka Josef

84 let

Plaček Richard

84 let

Viktorin Bruno

84 let

Chlebišová Helena

83 let

Klásek Vítězslav

83 let

Paskudová Klára

83 let

Plaček Alois

83 let

Cigánová Helena

81 let

Mikesková Anděla

83 let

Tvrdý Valter

81 let

Šulová Adéla

82 let

Chrobáčková Anežka

80 let

Pardubická Elfrída

82 let

Štochlová Anna

80 let

Šula Adolf

82 let

Novotný Emil

80 let

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

