VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém 3.zasedání zabývalo především:
- Majetkoprávním vypořádáním obecních pozemků za pozemky ve vlastnictví fyzické
osoby formou směny potřebných pro vybudování rekonstrukce úvozové cesty a pro
vybudování skládky sypkých materiálů a beton. výrobků na ulici Šelvické
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků (vodní tok Bečva) formou daru z majetku
obce do majetku Povodí Odry s.p.
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků – převzetím daru soukromé komunikace od
spoluvlastníků, fyzických osob
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků - zřízení úplatného věcného břemene
- Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2014 vč. pohledávek a závazků
- Návrhem rozpočtu Sdružení obcí Hlučínska na rok 2015, jehož je obec Hať členem
- Schválením OZV č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území obce Hať s účinností od 1.4.2015
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2015 vč. investičních akcí
- Návrhem rozpočtového výhledu obce Hať na období let 2016 až 2018
- Zprávami o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru za rok 2014
- Zprávou o průběhu stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Návrhem na vyřazení dlouhodobého hmotného majetku v pořizovací ceně 47387,80
Kč z majetku obce formou likvidace
- Nabídkou na řešení obecního infokanálu a souvisejícími pořizovacími náklady
- Přípravami kulturní akce Den obce, pořádané u příležitosti 765 let od první zmínky o
obci Hať

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Připojením se ke kampani Vlajka pro Tibet
- Monitorovací zprávou o plnění cílů Střednědobého plánu sociálních služeb a
souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014-2017
- Žádostí o finanční příspěvek Střediska rané péče Ostrava na částečné pokrytí nákladů
spojených s péčí o občana naší obce s postižením a finančním vypořádáním
poskytnutého příspěvku za loňský rok
- Žádostí SDH na dovybavení jednotky prostředky proti bodavému hmyzu a nákup
nového zásahového vozidla
- Žádostí SDH o přeřazení jednotky z kategorie 5 do kategorie 3
- Umístěním bankomatu v obci
- Změnou příspěvku na stravné zaměstnanců obce a uvolněných zastupitelů
- Splněním cílů Nařízení vlády o Plánu odpadového hospodářství ČR – BIO odpady
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- Žádostí občana obce o pronájem pozemků v majetku obce
- Žádostmi spolků a organizací působících v obci o finanční příspěvek na jejich činnost
- Zadáním zpracování PD a žádosti o poskytnutí dotace z MMR na výstavbu dětského
hřiště
- Výběrovým řízením na stavbu „Odstranění vad a nedodělků stavby Hať – ČOV a
splašková kanalizace“ a „Dokumentace skutečného provedení stavby Hať – ČOV a
splašková kanalizace“
- Žádostí občana o odvedení dešťových vod u domu v osobním vlastnictví přes obecní
pozemek
- Žádostí o finanční příspěvek o.s. Hultschiner Soldaten
- Žádostí ŘKF Hať o příspěvek na rekonstrukci farní budovy
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2015 a rozpočtovým výhledem na 2016-2018
- Stanovením nového cenového výměru za opravy čerpacích šachtic u RD způsobených
nedbalostí majitele
- Návrhem na přijetí pracovníka údržby do trvalého pracovního poměru
- Záměrem směny obecních pozemků – Úvozová cesta
- Majetkoprávním vypořádáním obecních pozemků formou daru – vodní tok Bečva
- Žádostí o finanční příspěvek na částečnou úhradu bezpečnostní kampaně Evropská
dopravní školička pro žáky MŠ Hať
- Převzetím realizačních PD od Krajského pozemkového úřadu MSK pro stavby prvků
Plánu společných zařízení
- Pronájmem vánočního osvětlení obce na další roky
- Návrhem Obecně závazné vyhlášky č.1/2015, o odpadech
- Cenovými nabídkami za odstraňování BIO odpadu
- Zprávami o činnosti kontrolního a finančního výboru
- Nájemní smlouvou pro byt v obecním domě
- Stanovením programu na 3.zasedání ZO
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků – převzetím daru (soukromá komunikace)
- Účetní závěrkou p.o. ZŠ a MŠ Hať
- Žádostí o příspěvek na 7.setkání opuštěných a handicapovaných dětí
- Žádostí o příspěvek na částečné pokrytí nákladů pro občana obce v souvislosti
s poskytováním soc.služeb
- Návrhem kritérií pro přijímání dětí do MŠ Hať pro školní rok 2015/2016
- Vybudováním posezení s lavičkami na katastru obce
- Prodloužením nájemní smlouvy na byt v obecní nemovitosti
- Zrušením zadávacího řízení a odvoláním komisí pro hodnocení nabídek, posouzení
kvalifikace a výběrové řízení pro stavbu „Odstranění vad a nedodělků stavby Hať –
ČOV a splašková kanalizace“
- Příkazní smlouvou na veřejnou zakázku „Odstranění vad a nedodělků stavby Hať –
ČOV a splašková kanalizace“
- Návrhem smlouvy o dílo na zpracování PD k rekonstrukci obecní nemovitosti Lipová
52
- Odstraněním neoprávněné stavby – oplocení na pozemcích v majetku soukromé osoby
- Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2014
- Uzavřením pachtu na obecní pozemky
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Průběh stavby Hať – ČOV a splašková kanalizace
Již velice dlouho jsme neinformovali o stavbě Hať – ČOV a splašková kanalizace,
která měla být definitivně ukončena v říjnu 2013.
Bohužel generální dodavatel VOKD je v úpadku, proto v loňském roce proběhlo
několik jednání v Praze na Státním fondu životního prostředí ČR (SFŽP) a rovněž
proběhla jednání s insolvenčním správcem, přislíbeno bylo, že dojde k dokončení stavby,
bohužel nedošlo.
Obec provedla na svůj náklad provizorní opravy komunikací a inventuru všech
nedodělků. SFŽP ČR byl doporučen organizátor nové soutěže v nadlimitním režimu pro
dokončení stavby, resp. nedodělků. Společnost Justitia s.r.o. organizuje tuto soutěž a
soutěž na dokumentaci skutečného provedení stavby. Skutečné geodetické zaměření
stavby obec obdržela 16.12.2014 od zodpovědného geodeta stavby.
Na základě skutečného zaměření jsme již 22.12.2014 žádali o změnu rozhodnutí o
poskytnutí dotace za nerealizovanou část kanalizace.
Po několika uskutečněných konzultacích a upřesněních se SFŽP ČR byl stanoven
harmonogram zadávacího řízení a harmonogram dalších kroků, které povedou
k ukončení stavby mimo jiné: - lhůta pro podání nabídek – 12.3.2015
- otevírání obálek – 12.3.2015
- jednání hodnotící komise – 12.3.2015.
Tyto kroky se uskutečnily, ale bohužel do soutěže se přihlásil pouze jediný uchazeč.
Proto soutěž musela být zrušena a společnost organizující výběrové řízení vyhlásila
13.3.2015 opakované zadávací řízení na „Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať –
ČOV a splašková kanalizace“. Takže novým termínem pro podání nabídek je datum
7.4.2015.
Proběhla kolaudace objektu ČOV a je dán požadavek na kolaudační souhlas
příjezdové komunikace. Toho času se provádí dokumentace skutečného provedení
stavby. Doufám, že s nově vysoutěženým dodavatelem budeme schopni zdárně tuto
stavbu v letošním roce dokončit. Součástí této stavby je samozřejmě i zkušební provoz
nově vybudované tlakové kanalizace.
V měsíci lednu a březnu proběhla kontrola České inspekce životného prostředí
(ČIŽP). Kontrola byla zaměřena jak na stávající stav splaškové kanalizace, tak na nově
vybudovanou tlakovou kanalizaci.
V naší obci je sedm kanalizačních vyústí stávající kanalizace, které podléhají
pravidelné kontrole ze strany obce, ale i vodoprávních orgánů. Tyto vyústě by měly
v dnešní době už sloužit pouze jako vyústě dešťové kanalizace, protože splašky z našich
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domácností z 98% by měly končit na ČOV. Samozřejmě výše uvedené vyústě jsou
pravidelně kontrolovány, ale taky kvartálně jsou z nich odebírány vzorky, které jsou
vyhodnoceny v odborné laboratoři. Kontrolní orgán ČIŽP provedl mimo jiné i kontrolu
těchto vyústí. Bylo konstatováno, že většina vyústí v době kontroly byla bez zjevných
známek znečištění, ale v jedné z vyústí v době kontroly byly vody mírně zabarveny a
s olejovými skvrnami na hladině.
Obec byla vyzvána k neprodlené kontrole kanalizace za účelem zjištění původce
znečištění odpadních vod. Bohužel konkrétní znečišťovatel v tomto případě nebyl zjištěn.
Zaměstnanci obecního úřadu provádějí pravidelnou kontrolu
vyústí starého
kanalizačního systému, ale rovněž provádějí kontrolu vyústí jednotlivých rodinných
domů.
Do vodního toku Bečva by měly vytékat pouze vody dešťové z nemovitostí, které
již jsou napojeny na tlakovou kanalizaci, ale bohužel je hodně nemovitostí, které
nepřiznaly např. autom.pračku, dřezy, samostatná umývadla, apod. a pouštějí odpadní
vody mimo šachtici do potoka.
Povinností obce je provádět pravidelné kontroly. V případě, že se zjistí výše
uvedená skutečnost, pak je povinností vyzvat vodoprávní úřad, následně ČIŽP
k provedení kontroly.
Žádáme všechny občany, aby neprodleně provedli opatření k odstranění výše
uvedených problémů.
Werner Vyletělek, starosta

Sběr a svoz BIO odpadů
Vážení
spoluobčané,
obec Hať v období od 1.4.2015 do 30.10.2015 zajistila pro občany obce Hať sběr
bioodpadů pomocí velkoobjemových kontejnerů.
Bezplatná služba občanům spočívá v tom, že na předem určená místa bude
přistaven velkoobjemový kontejner určený ke sběru rostlinného bioodpadu, především ze
zahrad: tráva, listí, větve, neznečištěná zemina, příp. kuchyňský bioodpad rostlinného
původu, NE živočišné zbytky.
Kontejner na bioodpad bude umístěný na ulici Pod Olšinou (bývalá skládka) a na
ulici Lipová (prostranství za točnou autobusů na dolní Hati – areál ČOV) a bude
přístupný vždy v úterý od 16.00 do 18.00 hod. a po celou dobu u něj bude obsluha, aby se
předešlo znečištění bioodpadu.
Výše uvedené kontejnery jsou určeny pouze pro BIO odpad ze zahrad u rodinných
domů, neslouží k likvidaci BIO odpadu soukromých zemědělců.
Eva Glenzová, referentka OÚ
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Lesy v okolí obce nejsou sběrným dvorem!!!!
Vážení spoluobčané, právě nám končí zimní období, klidnější část našeho života,
ale rovněž končí vegetační klid naší přírody.
Naše zahrádky, okolí domů, ulice a celou naši obec se snažíme i v tom již
zmiňovaném klidnějším období udržet v čistotě a pořádku.
Všichni se snažíme, aby nám naše keře, stromy, všechna zeleň, přes zimní období
neuhynula a přežila bez úhony i kruté zimní mrazy.
Tak, jak se staráme o své zahrádky a příbytky, měli bychom se starat i o okolní
přírodu, která obklopuje naši obec.
Mnozí z nás, a dovolím si tvrdit, že i občané naší obce, nepochopili, že okolní lesy
jsou součástí naši přírody a že ta patří rovněž k nám a mezi nás.
Procházky či vyjížďky na kolech, které uskutečňujeme, míří převážně do našich
okolních lesů.
Je mně velice líto, že se najdou takoví, kteří skutečně nectí a neváží si kouska čisté
přírody. Již tak znečištěné ovzduší působí velice negativně na naše zdraví, na naše
bydlení a okolní přírodu, ale ještě k tomu i my sami přispíváme svou lhostejností.
Obec, si myslím, se snaží zajistit pro všechny občany sběr všech možných
odpadních produktů, jako je papír, plast, sklo, apod.. Přesto všechno se najdou i takoví
občané, kteří své odpady odkládají mimo sběrné místo a tím místem je například les
Hubert.
Odpady po rekonstrukci rodinných domů, jako např. skelná vata, zbytky
polystyrenu, velké plastové nádoby, montážní pěny a podobně, nashromážděny
v igelitových pytlích jsou odváženy a „ekologicky“ uskladněny v příkopech u cest nebo
v lese Hubert (viz foto níže).
Obsahem igelitových pytlů jsou zbytky našich českých výrobků, lépe řečeno
výrobků nakoupených od českých prodejců.
Myslím si, že les Hubert si nezaslouží být sběrným dvorem!!!!
Werner Vyletělek, starosta obce
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Kolik peněz ročně získáte v důchodovém spoření
II. důchodový pilíř bude pravděpodobně k 1. lednu 2016 zrušen
a lidé, jež se ho účastnili, dostanou zpět svoje peníze i státní
příspěvek. Krom povinného důchodového pojištění, které se nám
automaticky strhává z platu, tak zbývá už jen poslední možnost:
doplňkové penzijní spoření. Má cenu se jím zabývat?
Pokud jste se účastnili II. důchodového pilíře, převáděli jste si 3 % z veřejného
důchodového systému do vlastního spoření u penzijní společnosti, částku ve výši 2 %
odvodů jste dodávali ze svého a čerpali jste k tomu výhodný státní příspěvek. Tato
možnost teď podle zákona, který připravilo ministerstvo práce a sociálních věcí, padá a
od 1. ledna roku 2016 budou tato dobrovolná důchodová spoření zrušena.
O peníze však nepřijdete. Nejpozději do konce roku 2016 je dostanete zpět, včetně
státního příspěvku. Buď si je budete moct nechat zaslat na bankovní účet, poštovní
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poukázkou nebo si je přesunout do třetího pilíře důchodového systému. Jaké výhody
tento třetí pilíř (který už vlastně není třetím) přináší?
Dříve stát přispíval méně, ale i za menší částky
Do konce roku 2012 jste mohli v doplňkovém penzijním spoření získat od státu
měsíčně nejvíce 150 Kč. Podívejme se tedy na jednoho z reálných klientů takového
spoření a na to, co mu účast v něm přinesla. Paní Milerová se spořením založeným 1.
ledna 2007 si plánovala pro rok 2011 každý měsíc poslat na spoření 500 Kč. V únoru a
říjnu si to ale nemohla dovolit a poslala pouze stokorunu. Zaměstnavatel jí na spoření
nepřispíval.
Každý měsíc jí přišel příspěvek od státu 150 Kč, v únoru a říjnu pouze 50 Kč. Za
celý rok 2011 tak naspořila ze svého 5 200 Kč, 1 600 Kč dostala od státu a také jí byl
připsán příspěvek z fondu ve výši 311 Kč. Celkem si tak naspořila 7 111 Kč.
Kolik můžete získat teď
Od 1. ledna 2013 jsou příspěvky od státu vyšší. Můžete získat až 2 760 Kč (230 Kč
měsíčně). Nicméně se změnila tarifní pásma pro jednotlivé příspěvky. Co by paní
Milerová získala, kdyby v roce 2014 spořila stejně, jako jsme to popsali výše? Za únor a
říjen by jí stát nepřispěl ničím, ostatní měsíce 130 Kč. Ke svým 5 200 Kč by tak dostala
už jen 1 300 Kč. V současnosti je nejvýhodnější posílat si na spoření alespoň tisícikorunu
měsíčně. Když pošlete více, stát vám už víc než 230 Kč nepřispěje. Můžete si za to ale
odečíst slevu na dani při ročním vyúčtování. Při přispívání 1 500 Kč měsíčně je to sleva
900 Kč, při 2 000 Kč měsíčně jednou tolik (1 800 Kč). Právě z toho vyplývá celková
částka státní podpory 4 560 Kč ročně, o které penzijní společnosti ve svých nabídkách
píšou. Nemůžete-li dávat stranou měsíčně alespoň 300 Kč, je diskutabilní, zda má cenu
doplňkové penzijní spoření zakládat. Ovšem stále tu jsou možné výnosy z fondů.
Co potřebujete vědět
Státní příspěvky k III. pilíři tedy nejsou zanedbatelné. Pošlete-li si na účet aspoň 300
Kč, dostanete od státu 90 Kč, což je 30 % naspořené částky. Je ale třeba počítat s tím, že
doplňkové penzijní spoření opravdu odpovídá tomu, k čemu je určeno: k zajištění vás
nebo vaší rodiny na stáří. Budete-li tak chtít smlouvu předčasně ukončit, můžete to udělat
nejdříve po dvou letech spoření a dostanete pouze tzv. odbytné. To znamená všechny své
poslané příspěvky, ale bez státní podpory (ta se vrátí do státního rozpočtu). Výnosy z
fondu a případné příspěvky vašeho zaměstnavatele budou zdaněny srážkovou daní.
Standardní ukončení smlouvy nastává nejdříve 5 let před důchodovým věkem pod
podmínkou, že jste spoření řádně platili nejméně 60 měsíců (tzn. 5 let).
Druhou věcí, kterou potřebujete promyslet, je typ fondu. Fondy (např. dynamický
účastnický, vyvážený účastnický, povinný konzervativní) se liší podle toho, jak vysoké
nabízejí zhodnocení při jak velkém riziku.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/
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Spotřebitelská poradna dTestu je tu i pro vás
Časopis dTest se již přes
dvacet let zasazuje o práva
spotřebitelů
zejména
poskytováním
objektivních
informací a nezávislými testy
výrobků, potravin a služeb.
Měsíc co měsíc se s výsledky
testů a dalšími zajímavostmi
můžete seznámit v časopise
dTest nebo na webových
stránkách www.dtest.cz.
Od konce roku 2010
provozuje dTest současně
spotřebitelskou
poradnu
poskytující
poradenství
v oblasti
spotřebitelských
práv. Pokud jste neuspěli
s reklamací zboží, chcete
odstoupit
od
nevýhodné
smlouvy,
přišlo
vám
podezřelé
vyúčtování za
telefon nebo si jen nejste jisti,
jaká práva máte - neváhejte a
určitě
kontaktujte
poradenskou
linku
na
telefonním čísle 299 149 009. V provozu je každý všední den od 9 do 17 hodin. Jde o
běžnou pevnou linku a poradenství je poskytováno zdarma. Rovněž je vám k dispozici
zcela bezplatná elektronická poradna na adrese www.dtest.cz/e-poradna. Mimosoudní
dořešení sporu s podnikateli nabízí služba VašeStížnosti.cz na internetové stránce
www.vasestiznosti.cz. K úspěšnému prosazení práv mohou napomoci i vypracované
vzorové dopisy.
Mezi další služby, které můžete využít, patří volně zpřístupněná databáze
nebezpečných výrobků, srovnávače zejména finančních služeb a tarifů mobilních
operátorů, příručky pro spotřebitele zaměřené na zajímavá a důležitá témata (předváděcí
a podomní prodej, nákupy přes internet, telekomunikace, cestování, potraviny).
Zavolejte si na poradenskou linku o samolepku „Nevhazujte reklamu“, obtěžuje-li vás
schránka plná reklamních letáků, nebo o samolepku „Prodejci, nezvoňte“ pro odrazení
podomních obchodníků. Nenechte se zaskočit a buďte informovanými spotřebiteli.
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INFORMUJEME
♣ Konzulární dny v Kravařích ve dnech 21. a 22. dubna 2015
Německé velvyslanectví v Praze s potěšením oznamuje, že ve dnech úterý a středa 21. a
22. dubna se uskuteční v Kravařích konzulární dny. Dva zkušení konzulární úředníci jsou
Vám k dispozici v úterý 21. dubna od 8:30 – 17:30 hodin a ve středu 22. dubna od 8:30 –
11:00 hodin v Buly Aréně Kravaře, Kostelní 360/28, Kravaře–Kouty.
Termíny lze sjednávat v souvislosti se všemi konzulárními záležitostmi, zejména
poskytne velvyslanectví příležitost zažádat o cestovní pasy, předběžné cestovní pasy,
dětské cestovní pasy a žádosti o vystavení německého rodného listu. Veškeré dokumenty
Vám budou po vystavení z Prahy zaslány.
Poplatky za žádané dokumenty v konzulárních dnech jsou následující:
cestovní pas pro žadatele do 24 let: 1.900 CZK
cestovní pas pro žadatele od 24 let: 2.500 CZK
dětský cestovní pas do 12 let: 1.000 CZK
žádost o vystavení německého rodného listu: 700 CZK
(částky se mohou v závislosti kurzu české koruny mírně lišit)
Prosím navštivte webové stránky velvyslanectví – www.prag.diplo.de – pro informace,
které doklady pro příslušné žádosti je nutno přinést s sebou.
Ke sjednání termínu se prosím obraťte na následující tel. číslo: 602502478 (pan Josef
Melecký).
S přátelským pozdravem Vaše Velvyslanectví Spolkové republiky Německo v Praze.
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♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
1. Hlučínsko: Ples Hlučínska proběhl v Dolním Benešově
2. Hlučín: Návštěva senátora na radnici
3. Hlučín - Představení nového komiksu
4. Hať: Maškarní bál pro děti
5. Šilheřovice: Den pro ženy
6. Hlučín: Farmářské trhy
♣ Nový cenový výměr č.3/2015 výkonů a služeb při opravách čerpacích šachtic
Z důvodu množení se poruch zaviněných uživateli domovních jímek, tj. nedodržením
podmínek pro bezporuchový provoz technologií čerpacích šachtic, se rada obce rozhodla
pro stanovení paušálních cen za výjezd poruchové služby a odstranění závady. A to ve
výši:
výkon poruchové služby:
paušální cena + materiál:
Výjezd vozidla k poruše domovní čerpací šachtice
zaviněné odběratelem, odstranění poruchy popř.
500,- Kč včetně DPH +
montáž technologie, které předcházela demontáž
spotřebovaný materiál na
z důvodu
porušení
obchodních
podmínek
opravu dle skutečné ceny
odběratelem
800,- Kč včetně DPH +
Opakovaný výjezd k obdobné poruše dle bodu a)
spotřebovaný materiál na
opravu dle skutečné ceny
V případě poruchy technologie tlakové jímky nezpůsobené uživatelem čerpací šachtice je
výjezd poruchové služby a její výkon nadále bezplatný.
Pokyny, resp. doporučení, pro uživatele tlakové kanalizace:
1.
Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně,
WC, koupelny a prádelny, apod.
2.
Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody,
odvodnění ze dvorků, chodníků, teras, bazénů, apod.
3.
Do kanalizace nepatří:
- štěrk, písek, apod.
- kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty, apod.
- tuky, olej, horký olej, apod.
- ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny, apod.
- textilie, silonové punčochy, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky,
vlhčené hygienické ubrousky, kosmetické a hygienické tampony, apod.
- tuby od zubní pasty, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty
- uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, apod.
4.
Doporučujeme odběrateli provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména
stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) a to
podle míry znečištění
5.
Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je životu
nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem)
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Zabezpečit poklop čerpací šachty samořeznými šrouby tak, aby do ní nemohl
nikdo neoprávněně vniknout nebo spadnout. Zároveň zachovat snadný přístup do
čerpací šachty v případě poruchy.
Pokud bude závada na technologickém zařízení tlakové kanalizace zapříčiněna
nedodržením výše uvedených pokynů, jedná se o opravu za úhradu.
6.

♣ Upozornění řidičům
Pracovníci odboru dopravy a silničního hospodářství vyzývají všechny řidiče, aby si
ve vlastním zájmu zkontrolovali platnost svého řidičského průkazu. V poslední době se
množí případy, kdy řidiči žádají o vydání řidičského průkazu z důvodu neplatnosti
stávajícího dokladu o řidičském oprávnění. Upozorňuji, že platnost řidičského průkazu je
maximálně 10 let. O výměnu řidičského průkazu je možno požádat na příslušné obci
s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu. K žádosti, která se vypisuje na
přepážce registru řidičů, se dokládá platný doklad totožnosti žadatele, jedna fotografie
rozměrů 35x45mm, stávající řidičský průkaz. Na Odboru dopravy a silničního
hospodářství MěÚ Hlučín lze podat žádost v úředních hodinách: pondělí a středa od
8.00-17.00 hodin, úterý a čtvrtek od 8.00-14.00 hodin, v pátek prostřednictvím
rezervačního systému v době od 8.00-10.00hodin.
Bude-li zjištěno příslušníkem Policie ČR při silniční kontrole, že řidič nemá platný
řidičský průkaz, lze uložit řidiči blokovou pokutu do 2 000,- Kč, ve správním řízení pak 1
500 – 2 500 Kč.
Odbor dopravy a silničního hospodářství
♣ DVD z novoročního koncertu
Na OÚ jsou k zakoupení DVD z novoročního koncertu, který proběhl v kostele
sv.Matouše 11.1.2015. Cena je 60,-Kč za kus. Krátký záznam z koncertu je rovněž ke
shlédnutí na: https://player.vimeo.com/video/121671980".
♣ Vstupenky na květnový koncert Hudba nezná hranic
Vstupenky na květnový koncert Hudba nezná hranic (plakát v sekci KULTURA), který
se bude konat v kulturním domě v neděli 17.5.2015 si za cenu 100,-Kč můžete zakoupit
na OÚ.
♣ Umístění bankomatu na katastru obce Hať
Obec na základě častých žádostí a připomínek občanů opakovaně oslovila cca 6
peněžních ústavů s žádostí o zřízení bankomatu na území naší obce. Vybrány byly banky,
které mají nejčastější rozšíření, tedy i nejvíce klientů. Žádná z bank neprojevila zájem o
možnost zřízení bankomatu v naší obci s opakujícím se zdůvodněním, že naše obec spadá
do lokality Hlučínska, kde je v Hlučíně již dostatečný počet zřízených bankomatů a
bankomat umístěný v obci by nesplňoval základní standardní požadavek, tedy dostatečný
počet transakcí.
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♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad
Obec Hať ve spolupráci s OZO Ostrava s.r.o. zajistila na sobotu 2.5.2015 svoz výše
uvedených odpadů a to:
technický dvůr – ulice Na Stráni v době od 7.00 – 11.00 hod.
parkoviště u prodejny Tempo - dolní Hať v době od 12.00 - 16.00 hod.
Co je možné uložit:
Do kontejnerů je možné vkládat pouze: domovní odpad objemného charakteru, např.
starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla,
staré sportovní náčiní, televizory a PC monitory, pneumatiky, nebezpečné odpady (např.
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje, fritovací oleje a obaly od nich).
Do kontejnerů nepatří: zemina a stavební sutě
Množství odpadu, které lze odevzdat:
3
4 m (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil)
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatelé obce Hať. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
♣ Povinné očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že proběhne očkování psů proti vzteklině v sobotu 9.5.2015
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

KULTURA
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Den obce Hať
Obec Hať ve spolupráci s Ha Kulturou a haťskými spolky pořádá k výročí 765 let
od první písemné zmínky Den obce Hať.
Vše se uskuteční 27. června 2015 v prostranství před Domem služeb. Ha Kultura
přináší celkový program těchto oslav.
14:00 – 14:15
MAŽORETKY ŽASO z Darkovic a Hati
Popis: První set vystoupení místních mažoretek.
Web: www.mazoretkyzaso.webnode.cz/
14:15 – 14:50
ORKIESTRA DĘTA GMINY KRZYŻANOWICE
Popis: Dechový orchestr z partnerské obce
Krzyżanovice s repertoárem hitů klasické i moderní
orchestrální hudby.
14:50 – 15:25
PĚVECKÁ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE MŠ, ZŠ A ZUŠ
Popis: Vystoupení individuálních i skupinových hudebních interpretů a zpěváků z řad
dětí a mládeže obce Hať
15:25 – 15:30
MAŽORETKY ŽASO z Darkovic a Hati II.
15:30 – 16:00
ORKIESTRA DĘTA GMINY KRZYŻANOWICE II.
16:00 – 16:10
LETECKÉ VYSTOUPENÍ MODEL KLUB HAŤ
Popis: letadlová exhibice s hudebním doprovodem.
Modely letadel prolétávají mezi lidmi a tvoří
neopakovatelnou show.
16:10 – 16:45
TANEČNÍ, DIVADELNÍ ČI HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ, ZŠ HAŤ
Popis: Vystoupení individuálních či skupinových souborů z místní školy, které zároveň
potřebují, aby měly k dispozici celé pódium (obvykle taneční vystoupení apod.)
16:45 – 17:30
HABAND
Popis: Haťské proměnlivé a otevřené hudební
uskupení místních ochotnických muzikantů.
17:30 – 17:45
PROJEV STAROSTY
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Popis: Projev starosty v prajzském nářečí. Projev může být doprovázen dalšími aktéry,
případně veřejně poděkovat lidem, kteří se podílejí na životě obce apod.
17:45 – 18:30
PAVEL HELAN
Popis: Písničkář, který se proslavil jako finalista
televizní soutěže Československo má talent.
Pavel a jeho spoluhráč používají během vystoupení
spoustu netradičních hudebních nástrojů, což dělá
jeho písničky nejen vtipné, ale i hudebně nápadité.
18:50 – 19:50
ŠAJTAR
Popis: Kapela hrající světové i české hitovky v
bigbítovém podání netradičně s cimbálovým
doprovodem. Šajtar umí nádherně interpretovat
kapely jako Čechomor apod..
20:15 – 21:45
BEATLES COLLECTION BAND
Popis: Hlučínská skupina, která hraje známé hity
legendárních Beatles v originálních aranžích.
21:50 – 22:00
OHŇOSTROJ
22:15 – 23:45
ARGEMA
Popis: Již legendární kapela, která se proslavila
písněmi jako „Jarošovský pivovar“, anebo hitem
„Tohle je ráj“. Nechte se uchvátit dalšími
rockovými peckami a baladami v podání této
uhersko-hradišťské kapely.
Za spolek Ha Kultura Mgr. Daniel Cieślar & Bc. Jana Stočková

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Hořčice
Často vzpomínám na své dětství. Bylo opravdu šťastné až na několik malých
vrtochů mé starostlivé matky.
Bydleli jsme na dolní Hati. Naší sousedkou byla Lucija. Měla dva syny o něco
mladší než my, sestry. Každé ráno vyšli na dvůr a v ruce měl každý krajíc chleba. To by
nebylo nic divného, ale hádejte s čím? To hned neuhodnete. Byly s hořčicí!!! Hořčice
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byla nedostupná pochoutka. Proč? Prý se po ní krev promění ve vodu a my onemocníme.
A proč jsou Josef a Holdi zdraví? Ta otázka zůstala nezodpovězena. Nemůžeme se na
nikoho spoléhat, musíme si pomoct samy. A také jsme si pomohly.
Uvolnily jsme v plotě dvě štachety a číhaly. Pokaždé, když kluci vyšli, dostaly jsme
hlad. Dostaly jsme chleba s máslem a syrupem z cukrové řepy. Útok mohl začít. Uvolnily
jsme štachety a výměna mohla začít. Dodnes nevím, jestli výměna krajíčků byla
dobrovolná nebo mus! Ale fungovalo to!! Maminka o nás pečovala, ale všeho moc škodí.
No ne?
Vaše Dolňačka

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Maškarní ples
Unie rodičů při ZŠ a MŠ v Hati uspořádala v neděli 22.2. v kulturním domě
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES.
Klauni z Balónkova připravili dětem hodinu a půl dobré zábavy, maminky napekly
výborné zákusky a buchty, z bufetu linula vůně kávy a hranolek, prostě, kdo přišel,
nelitoval a určitě se dobře bavil, neboť radost dětí v krásných maskách byla velice
nakažlivá…
Karneval pak vyvrcholil losováním moc pěkných cen a ten, kdo bohužel neměl
štěstí, neodcházel smutný. I na tyto děti bylo pamatováno. Radost jim určitě udělal
bublifuk a omalovánka.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem maminkám za přípravu plesu, zejména
však paní Tichopádové. Děkujeme také za pomoc tatínkům v bufetu a všem rodičům za
poskytnutí bohaté tomboly.
Ještě jednou všem srdečně děkujeme
vedoucí učitelka Irma Domanská, učitelka Ivana Tvrdá

Celostátní přehlídka dětských recitátorů
únor - Hlučín, březen – Opava
V únoru 2015 se v Domě dětí a mládeže v Hlučíně uskutečnil 44. ročník
okrskového kola soutěže v dětské recitaci, určený dětem ze všech tříd ZŠ. Ze základních
kol postoupilo do okrskového kola 74 dětí.
Soutěžilo se v pěti věkových kategoriích. Odborná porota měla těžký úkol vybrat z
tak velkého počtu recitátorů ty nejlepší, kteří by svou školu reprezentovali v okresním
kole v Opavě. Z naší školy se zúčastnilo 8 recitátorů, kteří si nevedli vůbec špatně.
Eva Jarošová z 5.A získala mimořádnou cenu za přednes a do Opavy postoupili
dva žáci z osmého ročníku: Dagmar Vnentřáková a Jan Paskuda.
Jan Paskuda získal zvláštní cenu za přednes v nářečí, neboť si vybral báseň
J.Schlossarkové, Na tobogánu. Všem dětem děkujeme a gratulujeme.
15

Návštěva dětí z Darkovic
Dne 5. 3. 2015 nás jako každý rok navštívili žáci čtvrtého a pátého ročníku
z Darkovic. Přišli se podívat do naší školy, seznámit se a zasoutěžit si s budoucími
spolužáky. Žáky jsme nejprve provedli školou, poté si šli zahrát vybíjenou do tělocvičny.
Kromě pěkných zážitků a občerstvení si děti odnesly i mnoho dárečků, které jim naši žáci
vyrobili.
Mgr. Monika Dudová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Ha Kultura: Jarní ples mladých, Hlučínský majáles, Hafest 2015
Ha Kultura má před sebou tři významné akce a zároveň se připojila i do příprav Dne
obce Hať. Ale vše postupně…
Jarní ples mladých
Už 11. dubna, těsně po velikonočních svátcích, se sejdeme v sále kulturního domu v
Hati. Zahraje kapela Manatees Friends, kterou si mohou návštěvníci pamatovat z plesu
konaného v listopadu. Toto trio k tanci zahraje opravdu různorodé hity, máte se na co
těšit. Vstupenky jsou dostupné v haťském ELEKTRU od března za cenu 120 Kč. Naše
plesy jsou vždy něčím výjimečné, ať už výběrem skvělých kapel, či celkovou
atmosférou.
Hlučínský majáles
Ha Kultura bude mít na starost kompletní organizaci, studenti gymnázia si
sami zorganizují průvod městem, vyhlásí krále a královnu majálesu, postaví májku
a v úvodu majálesu budou mít vlastní program.
Hlučínský majáles má v Hlučíně už několikaletou tradici. Po loňském výpadku jsme
se rozhodli „převzít štafetu“ do svých rukou a majáles znovu uspořádat.
Vše odstartuje 7. května průvod studentů od gymnázia. Majáles bude tento rok ve
květinovém stylu. Toto téma si studenti vymysleli sami a je jen na nich, jak se tématu
zhostí a připraví jej. Poté bude pokračovat program v prostranství hlučínského zámku.
Tím, že nově bude majáles v režii našeho spolku, jsme chtěli přijít s něčím novým a
svým vlastním způsobem dát majálesu jinou tvář. Dalším a významnějším důvodem
přesunu je technická stránka věci. Hudební produkce na náměstí zatěžuje centrum města.
Tím, že umístíme podium směrem k obchodní zóně města (směr Lidl a Billa), nebude
hluk tak znatelný.
V programu, který budou mít na starost studenti, se objeví různorodé scénky,
vyhlásí se král a královna majálesového průvodu a dojde také na opožděné stavění
májky. Následovat bude hudební program až do nočních hodin.
V tuto chvíli jednáme s různými interprety, ovšem zveřejnit můžeme už první tři
hudební skupiny! První z nich je nová mladá kapela z Ostravska- Sækədʒəwiːə (čti
Sekedžavía). Fungují teprve krátkou dobu, ovšem koncem února vyhráli ve finále
studentské soutěže Break It, díky které si zahrají i na Majálesu Ostrava či jiných akcích.
Dominantou a silnou stránkou skupiny je zejména výrazný zpěvákův hlas.
Druhou skupinou jsou Ajdontker. Na pódiích se pohybují od roku 2010 a ve třech
to dokáží pořádně rozjet. Právě vydali svůj nový singl „Cena útěchy“, který je možné si
poslechnout na jejich bandzonovém profilu (bandzone.cz/ajdontker). Věříme, že tato
příjemná kytarová kapela roztančí i návštěvníky našeho majálesu.
V programu se objeví i čtyřčlenná skupina Neo Chess Sunny Rock and Roll Band,
která nabídne svěží rokenrol od Elvise přes Beatles, Rolling Stones, až k filmovým
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melodiím, např. z Pulp Fiction. Skupina vznikla z lásky k této muzice a ve večerních
hodinách nám nabídne to nejlepší ze svého repertoáru.
Program tím ale nekončí, v příště představíme již kompletní harmonogram, na
kterém ještě pracujeme.
Vstupné na majáles bude dobrovolné. To znamená, že každý návštěvník může do
majálesové kasičky přispět jakoukoliv částkou či vůbec žádnou. Pokud se nám na tomto
vstupném podaří něco vybrat, peníze půjdou do dalšího ročníku majálesu, který by mohl
být zas o něco lepší a propracovanější.
Přínosem majálesu je zejména povzbudit hlučínskou mládež v pocitu, že v Hlučíně
„je živo“ a že je to město, které stojí o kulturu zaměřenou pro mládež, do které se
studenti aktivně zapojí.
HAFEST 6. června 2015
Máme kompletní program Hafestu! Vypsaná Fixa, Fleret, Bongostan (PL), ke
kterým přidáváme IAN, COCAINE PARTY, KRACKHOUSE FAMILY a ADOBRE.
Vypsanou Fixu není potřeba moc představovat. Je to jedna z předních českých
skupin, pocházející z Pardubic, která se pohybuje na scéně již 20 let. Objevují se na
velkých českých festivalech, majálesech a dalších významných akcích a jak bych řekla
slovy jejich názvu alba, jsem „bestiálně šťastná“, že se objeví i u nás v Hati. Skupina je
výrazná a zároveň výjimečná svými originálními texty, které jsou velmi surrealistické a
je potřeba je vnímat s nadhledem. Nejlépe uděláte, když si některé jejich album
poslechnete (případně na jaře uslyšíte v místním rozhlase).
Vizovickou skupinu Fleret lze žánrově zařadit mezi folkrockové/folklorní lidové
kapely. V písních můžete slyšet typické valašské nářečí. V minulosti vystupovali
například s Jarmilou Šulákovou či Vlastou Redlem. Doteď hrají na koncertech známé
písně jako Zafúkané či skladbu Sbohem galánečko právě od Vlasty Redla.
Pátý ročník Hafestu konečně přivítá i polského interpreta!!!
Skupinu Bongostan z polského města Opole lze žánrově zařadit mezi reggae ska
kapely. Vznikli roku 2009, o tři roky později vydali svůj debut Rasta Kasta, poté singl
Maxi Singiel, kde můžete slyšet skladby s odkazem na různé hudební styly. Posledním
počinem bylo vydání alba State of Bliss na podzim 2014. Bongostan si zahráli například
na polských festivalech Reggaeland, Reggae Festival Ostróda nebo na polském
Woodstocku, ze kterého je natočen videoklip k písni Nanana, který si lze poslechnout na
Youtube, nebo v odkaze na našich stránkách www.hakultura.cz
Dalším potvrzeným interpretem je brněnské duo IAN. Jednoduché, ale zároveň silné
spojení akustické kytary, zpěvu a violoncella vytváří z tohoto projektu něco jedinečného.
Svojí energií dokáží roztančit davy a rozhodně stojí za to. V jednoduchosti je krása a v
jejich případě obzvlášť. Fungují teprve od roku 2013, ale za tak krátkou dobu se stali
vítězi Českého YouTube festu, zahráli si například na maďarském festivalu Sziget nebo
na Rock For People, vydali desku Voyage a natočili 4 videoklipy. To vše za rok a půl…A
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pozor! Na Hafestu vystoupí speciálně i se svými hosty, kteří je doprovodí na klávesy a
bicí v několika skladbách.
Nebudou chybět ani Cocaine Party, opavská parta mladých kluků, kteří fungují
přibližně od roku 2009. Kapela žánrově začala jako rocková, ale postupem času zakotvila
ve stylu, který jí byl nejbližší - rock'n'roll s lehkým nádechem punku. Kapela klade důraz
na show a koncerty plné energie. Od vzniku stihli vydat několik EP a odehrát spousty
klubových koncertů, menších i velkých festivalů.
Hafest odstartuje ostravská rocková skupina Adobre v čele s Martinem Pražákem.
Kapela zaujme zejména naše věrné fanoušky střední generace, kteří se každoročně na
Hafestu sejdou už od začátku.
Pátý ročník Hafestu uzavře regionální funky revivalová skupina Krackhouse
Family. Není to jen obyčejná revival kapela. Dominuje jí ženský zpěv doplněn o dívčí
trio vokalistek. Ve svém repertoáru mají například písně od známých světových interpetů
(Bruno Mars, Pharrell Williams, Daft Punk, atd.). V jejich podání živý koncert nabírá
úplně jiných rozměrů a rozhodně je o co stát.
Za spolek Ha Kultura, Bc. Jana Stočková

NAŠI JUBILANTI
Dragoun Karel
Ochvatová Hermína
Pěkník Eduard
Filip František
Plačková Ludgarda
Zezulová Vlasta
Gogolínová Leopoldina
Schwenznerová Jarmila
Csörgeiová Katarina
Brož Robert
Janošová Hilda
Popelková Hilda
Biernatová Gertruda

95 let
91 let
88 let
87 let
86 let
86 let
83 let
83 let
83 let
82 let
81 let
81 let
80 let
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Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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