VYBRÁNO

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- podáním žádosti na Radu pro rozhlasové a televizní vysílání k udělení licence
k provozování infokanálu INFO Hať
- změnou výše odměn členů zastupitelstva a členů komisí (Novela NV37/2003Sb., ve
znění 52/2015Sb.)
- schválením vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
- navýšením finančního limitu pro věcné dárky poskytované novorozencům při
příležitosti vítání občánků
- vypsáním výběrového řízení na veřejnou zakázku “Pořízení samojízdného žacího stroje“
včetně jmenování komise pro výběrové řízení a příkazní smlouvou na zpracování
zadávací dokumentace
- žádostí spolku se sídlem v Hati na bezúplatné zapůjčení zahradních setů a odpadkových
košů a oznámením o konání akce
- žádostí občana na povolení úpravy obecního pozemku za účelem zřízení parkovacích
míst
- žádostí o pronájem obecního pozemku p.č. 881/1 k.ú. Hať
- schválením příkazní smlouvy k zadavatelské činnosti k veřejné zakázce „Zateplení
domu č.p. 220 v Hati“, jmenováním výběrové komise a vypsáním výběrového řízení
- oslovením firem na provedení výměny oken a dveří v budově bývalé celnice na dolní
Hati a následně výběrem nejvhodnější cenové nabídky
- návrhem na ocenění bývalého starosty SDH při příležitosti životního jubilea
- zrušením výběrového řízení na zakázku „Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať –
ČOV a splašková kanalizace“
- jmenováním komisí pro nové výběrové řízení a příkazní smlouvou na zadavatelskou
činnost k zakázce „Odstranění vad a nedodělků na stavbě Hať – ČOV a splašková
kanalizace“
- návrhem na vyřazení dlouhodobého drobného majetku z okruhu OÚ a hasičská
zbrojnice
- nabídkou společnosti Gplu s.r.o. na zakoupení internetového datového serveru
- žádostí soukromého zemědělce na pronájem obecních pozemků v lokalitě Rychlovec
- Závěrečným účtem za rok 2014 dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska
- výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku “Pořízení samojízdného žacího
stroje“
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- schválením smlouvy o vzájemné spolupráci se společností CYPRUS ADVISORY
z Brna na získání přístupu k aktuálním dotačním výzvám
- žádostí o dotaci na činnost Charity Hlučín za 1.čtvrtlení roku 2015, která poskytuje
služby potřebným občanům
- žádostí o zrušení zákazu na pořádání karnevalů a akcí v areálu za hasičskou zbrojnicí
- návrhem na ocenění formou daru zastupitelů, členů komisí a zaměstnanců obce při
příležitosti životního jubilea 40,50,60 a 70-ti let věku
- žádostí o finanční dotaci stacionáře Mraveneček Opava na podporu akce Pomozte
postiženým dětem
- návrhem na pořízení upomínkových a propagačním předmětů na akci Den obce, konané
při příležitosti 765let od první písemné zmínky o obci
- smlouvou o úplatném nájmu pozemku v k.ú. Šilheřovice (objekt haťského vodojemu a
příjezdové komunikace)
- žádostí občana na snížení obrubníků za účelem zřízení vjezdu na pozemek
- vyhlášením výzvy na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obnova PC na OÚ v Hati“

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Uložení ostatků V. A. Staška,
Hlučín, 26. dubna 2015
Ostatky vojáka Rudé armády Vasilije
Alexejeviče Staška uložili 26.4.2015 do hrobu na
ruském vojenském hřbitově v Hlučíně. Vojenského
pohřbu se účastnila neteř gardového poručíka Staška,
Lydie Konstantinovna Maximova, která přijela
z Ukrajiny i se svou rodinou. Spolu s ní dorazili i
zástupci Staškovy rodné ukrajinské obce Terny v čele
se starostou Igorem Petrovičem Borisovskim. Pohřeb
se konal za účasti čestné vojenské jednotky, kterou pod
vedením kapitána ve výslužbě Jana Šimíka postavila
Československá obec legionářská. V pohřebním
průvodu pochodovali vojáci oblečení v historických
sovětských i československých uniformách. Malou bílou rakev na hřbitov přivezlo
historické vojenské vozidlo. S letcem Rudé armády, který padl pár dní před koncem války
při osvobozovacích bojích na Ostravsku, se přišla rozloučit bezmála stovka lidí, nad
hrobem promluvil ruský honorární konzul Aleš Zedník a pravoslavný kněz z Ostravy otec
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Nikolaj, zazpívaly mu ukrajinské rodačky. Konzul Zedník udělil Vasilu Staškovi im
memoriam Záslužný kříž honorárního konzula Ruska.
„Prožívám obrovský smutek, ale současně velké štěstí, že jsme po tolika letech našli
svého příbuzného Vasilka, o kterém jsme nic nevěděli. Jsem vděčná českému národu, že
vypátral jeho identitu a že tady dnes mohu být,“ řekla Lydie Konstantinovna Maximova,
které se během pohřbu opakovaně zaleskly slzy v očích. S sebou jako relikvii měla i
fotografie svého strýce Vasilka.
Identitu sovětského vojáka se totiž podařilo zjistit až nyní, sedmdesát let od konce
II. světové války. „Na ruském hřbitově je 147 pomníčků se jmény padlých, jediný zůstával
bez konkrétního označení. Jsem rád, že právě v roce 70. výročí konce II. světové války se
podařilo vypátrat jméno vojáka, který v něm leží,“ řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.
Podle něj je symbolické, že ukrajinský letec, který padl ve službách sovětské Rudé armády,
je pohřben právě v Hlučíně. „Současné napětí mezi Ruskem a Ukrajinou je v mnohém
podobné situaci na Hlučínsku za druhé světové války. I tady stál mnohdy bratr proti
bratrovi, protože Hlučínští bojovali jak v řadách Rudé armády, tak na německé straně.
Válka je vždycky strašná, ale když proti sobě stojí sousedé, kteří do té doby spolu třeba
chodili na pivo, je to o to strašnější,“ říká Pavel Paschek.
V Hlučíně, na jednom z největších ruských hřbitovů v České republice, je
v současnosti pohřbeno bezmála 3500 vojáků Rudé armády, kolem třech tisíc je jich ve
společném hrobě, identitu mnohých se do dneška nepodařilo zjistit.
Pátrání po jméně gardového poručíka letectva, jehož stihačka byla sestřelena 27.
dubna 1945, zahájil loni místostarosta Klimkovic Jakub Unucka. Letadlo se tehdy
v Klimkovicích podle vzpomínek pamětníků zarylo hluboko do země. Pilot byl na místě
mrtvý. Identifikační známka i zbraň se ale ztratily při vyprošťování těla a jeho pohřbívání
poblíž místa tragédie. Při pozdější exhumaci a přemístění na hlučínský hřbitov nikdo
nezjišťoval, kdo byl neznámý voják. Až nyní. Jenže databáze ruských padlých a
nezvěstných poručíků s datem úmrtí 27. února a s počátečním písmenem S ve jméně, jak
si to místní zapamatovali z dokladů, které krátce viděli, má celkem třináct stran. „Tolik
kluků v jedné hodnosti od jednoho písmene, zabitých týden před koncem války v jeden
jediný den!“ komentuje vysoké číslo konzul Aleš Zedník, který s vypátráním identity
pomáhal. Mezi jmény našel i letce Vasilije Staška z malé ukrajinské obce Terny v Sumské
oblasti ležící několik desítek kilometrů na východ od Kyjeva, který se 27. dubna 1945
nevrátil ze vzdušného boje nad Ostravskem. V roce 1945 mu bylo dvaadvacet let.
Definitivní důkaz pak objevili amatérští pátrači, kteří se ve spolupráci s městem
Klimkovice a s pracovníky muzea v Suchdole nad Odrou pustili do hledání letadla, jež
zůstalo zahrabané na místě dopadu. Podařilo se jim najít kousky rozpadlého duralu a
překližkové konstrukce letadla, části palubní výzbroje i výstroje pilota. „Vytáhli jsme
postupně torza dvou palubních kanonů, pouzdro na mapy, čepici, botu dokonce i s patní
kostí, ale i další ostatky pilota včetně kusu lebeční kosti, stovky nábojů, a především
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hvězdicový motor AŠ-82 ze stíhačky Lavočkin La -7, se kterou letěl právě Vasilij Staško,“
shrnuje výsledek pátrání pracovník suchdolského leteckého muzea Petr Bartošík. Na
jednom z vytažených válců bylo i číslo motoru Staškova letadla. Obdobným způsobem se
skupině nadšených pátračů v posledních třech letech podařilo pomoci zjistit totožnost už
šesti padlých vojáků. Kosterní ostatky nalezené při výkopových pracích v Klimkovicích
dostal k prozkoumání patolog ostravské nemocnice, aby potvrdil jejich původ. Ty se nyní
uložily do původního hrobu, na kterém původní nápis bezijmenyj vyvedený v azbuce nyní
vystřídal údaj Vasilij Alexejevič Staško.
V Hlučíně je pohřbeno 3360 vojáků Rudé armády. Přímo v boji o Hlučín přišlo o
život 43 vojáků, které známe jménem. Vzhledem k tomu, že známe každého čtvrtého, lze
přepokládat, že celkem padlo kolem 160 vojáků. V boji o Hať vyhasl život dvou stovek
ruských vojáků, jejichž jména jsou známa, u Koutů jich bylo 457. Násobky krát 4
znamenají přibližný počet padlých, nezvěstných či zemřelých na prodělaná zranění.
Ivana Gračková, tisková mluvčí města Hlučín

Vyplatil by se vám osobní bankrot?
Slyšeli jste, že každý měsíc žádá více než 1 000 lidí o osobní bankrot? Pokud splácíte
2 a více půjček, ale nebaví vás to, možná vás napadlo urychlit splácení osobním bankrotem.
Podívejte se, kolik by vám po něm zůstalo peněz a jak by se změnil váš život.
Proč stát umožňuje osobní bankrot
Osobní bankrot nabízí několik výhod – můžete snížit své dluhy až na 30 % z původní
výše, ochráníte svůj majetek před exekucí, zbavíte se otravných vymahačů a místo
několika splátek budete mít jedinou. Zdá se vám podezřelé, že stát něco takového
umožňuje? Proč to dělá?
Zákonodárci tak reagovali na problematiku dnešní doby – půjčit peníze si můžeme
relativně snadno, ale někdy špatně odhadneme své možnosti splácení. Půjčky se pak kupí
jedna na druhou a dostaneme se do začarovaného kruhu splátek a nových úvěrů. Nemusí
to být ani vina špatného plánování. Každý může nečekaně přijít o práci a dostat se do
databáze dlužníků je pak mnohem snazší. Dluhy stále rostou, navyšují se o pokuty,
přibývají poplatky exekučním firmám a dlužníci se mohou dostat do závažné životní krize.
Jak známo, zoufalí lidé dělají zoufalé věci a to státu rozhodně nepřinese pozitivní hodnoty.
Proto 1. ledna roku 2008 nabyl účinnosti zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a
způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nahradil původní zákon č. 328/1991 Sb.,
o konkursu a vyrovnání. Tímto zákonem chtěli zákonodárci docílit mimo jiné toho, aby
byl dlužník motivován řešit svůj úpadek včas a aby mohl být případně sanován (tj. finančně
zachráněn).
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Osobním bankrotem se zbavíte všech věřitelů
Existují dvě varianty, jak se můžete oddlužit. Pokud vlastníte nějaký majetek a s
ohledem na vaše vzdělání či dovednosti se nedá očekávat, že v budoucnu dosáhnete takové
výplaty, ze které by se dalo něco „zabavit“, může soud navrhnout zpeněžení vašeho
majetku. Jaký je potom rozdíl mezi osobním bankrotem a exekucí? Exekuce řeší vaše
dluhy jen u jednoho věřitele, zatímco osobním bankrotem „se zbavíte“ věřitelů všech.
Chodíte-li do řádného zaměstnání a vyděláte si měsíčně takovou částku, ze které něco
zbude i po odečtení tzv. nezabavitelného minima (nutné finanční prostředky k životu),
rozhodne u vás soud pravděpodobně pro splátkový kalendář. Nepřijdete o svůj majetek,
ale po dobu pěti let budete mít měsíčně k dispozici jen nutné finanční minimum. Tato
varianta je pro věřitele výhodná, protože splácení neskončí na 30 %, ale pokračuje celých
pět let, klidně až do uhrazení 100 % pohledávek.
Praktická ukázka oddlužení: kolik zaplatíte
Varianta osobního bankrotu pomocí prodeje majetku je poměrně jasná. O jakých
penězích se ale bavíme v případě splátkového kalendáře na 5 let? Podívejte se, jaké
přibližně částky by vám mohli po osobním bankrotu každý měsíc odebírat a kolik byste za
ty roky zaplatili z dluhu.
Příklad 1:
Bezdětný svobodný dlužník s čistým měsíčním příjmem 15 000 Kč a dluhem u dvou
věřitelů dohromady 200 000 Kč by měsíčně zaplatil z výplaty 5 874 Kč insolvenčnímu
správci. Z toho splátka dluhu by byla 4 785 Kč a zbytek částky by pokryl náklady na
insolvenčního správce. Za pět let by takový dlužník umořil 100 % dluhu.
Příklad 2:
Tentýž dlužník s výší dluhu 500 000 Kč by s ohledem na svou výplatu odváděl stejnou
měsíční částku 5 874 Kč a za pět let by splatil 57 % dluhu, zbytek by mu byl odpuštěn.
Příklad 3:
Dlužnice s čistým měsíčním příjmem 15 000 Kč je v osobním bankrotu společně s
manželem, jenž má čistý měsíční příjem 8 000 Kč. Starají se o dvě děti a u dvou věřitelů
dluží dohromady 500 000 Kč. Měsíčně by jim bylo zabaveno 4 834 Kč, z čehož by 3 209
Kč byla splátka dluhu a zbytek by padl na odměnu insolvenčnímu správci. Za pět let by
tak manželé umořili 39 % dluhu a zbytek by jim byl odpuštěn.
(Jedná se o přibližné údaje, konkrétní výše zabavené částky se mohou lišit v závislosti na
dalších okolnostech případu.)
Kdy o osobní bankrot zažádat
Řešit finanční úpadek pomocí osobního bankrotu (oddlužení) mohou jak právnické
osoby, tak fyzické osoby – podnikatelé i nepodnikatelé. Oddlužení má sloužit těm, kteří se
do nepříznivé finanční situace dostali hlavně kvůli provozu domácnosti, nikoli kvůli své
podnikatelské činnosti. Podnikatelé (fyzické osoby) se tedy také mohou oddlužit, ovšem
nemají-li dluhy z podnikání (ale opět z běžného provozu domácnosti).
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Zadlužení manželé mohou od roku 2014 nově žádat o oddlužení společně. To v praxi
znamená, že dlužník podá jednu žádost za oba manžele. Jsou-li za dluhy zodpovědní oba,
je tato varianta jednodušší a výhodnější. Vyhnete se tak tomu, aby byla proti druhému z
manželů (který nepodal žádost) zahájena exekuce.
Aby mělo vůbec cenu žádost podat, musíte splnit tyto tři podmínky:
1.
dlužit nejméně dvěma věřitelům,
2.
být v prodlení se splácením svých peněžitých závazků více než 30 dnů
3.
být v platební neschopnosti (to znamená, že nejste schopni dané
závazky splnit).
Jak správně žádost podat
Soud není povinen vaši žádost schválit. Rozhoduje se na základě vámi dodaných
informací a také ve spolupráci s vašimi věřiteli (ti s oddlužením musí souhlasit). Jelikož
není možné své věřitele nijak obejít, je vhodné před podáním žádosti projednat věc s nimi.
Vyplníte formulář Návrh na povolení oddlužení, ve kterém vyznačíte, že se jedná
zároveň o insolvenční návrh. Kromě zřejmých formalit (označení soudu, kterému návrh
adresujete, datum, podpis…) musíte doložit údaje o svých příjmech za uplynulé tři roky,
rovněž ale finanční plán o svých předpokládaných příjmech v následujících pěti letech.
Doloženým návrhem musíte soud přesvědčit o tom, že za pět let dokážete umořit
alespoň 30 % výše svých dluhů. Pokud se vám to povede, zbytek vám bude odpuštěn, a vy
tak máte šanci začít nanovo.
Na co si dát pozor
Při rozhodování, zda požádat o osobní bankrot, důkladně zvažte všechny své
možnosti. Pět let je dost dlouhá doba a odevzdávat všechny peníze nad rámec životního
minima tak dlouho může být značně svazující. Nejdříve zjistěte, zda by vám nevyhověla
například některá banka a nesloučila vám všechny vaše půjčky do jedné. Mohli byste tak
dluh splácet po menších částkách, ale zároveň byste nebyli omezeni a zůstala by vám
svoboda rozhodování, jak se svou výplatou naložíte.
Pokud je vaše situace opravdu vážná a klasické sloučení půjček nepřichází v úvahu,
je osobní bankrot rozhodně lepší než se nechat honit exekutory a nervozitou z toho nespat.
Buďte ale obezřetní, pokud se rozhodnete využít pro vyřízení žádosti některou z agentur
poskytujících tyto služby. Připraví za vás administrativu tak, aby v žádosti nic nechybělo,
nicméně nemohou vám zaručit, že soud vaši žádost schválí. Proto porovnejte ceny za tuto
službu u jednotlivých firem a vyberte si tu nejvýhodnější, abyste nezaplatili nepřiměřeně
mnoho peněz za nejasný výsledek.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

dTest: „Margaríny“? Samá voda
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Jaká je kvalita tuků použitých na výrobu takzvaných margarínů a jaké další látky
ukrývají? Spotřebitelský časopis dTest poslal do laboratoře 22 roztíratelných rostlinných
tuků, dostupných běžně v českých obchodech. Výrobky se značně lišily co do obsahu tuku i
v senzorickém hodnocení. Jeden z nich obsahoval emulgátor, který do výrobku neměl přijít.
Roztíratelné rostlinné tuky jsou běžně označované jako margaríny. Pod obchodním
názvem margarín se však smějí prodávat pouze výrobky, které obsahují mezi 80 a 90 %
tuku. „Na žádný takový jsme však v obchodech nenarazili. Testované výrobky obsahovaly
od 20 do 60 procent tuku. Přičemž platí, že čím méně tuku tyto produkty obsahují, tím více
je v nich vody. O to více je také zapotřebí přídatných látek, které drží tyto dvě odpuzující
se složky pohromadě,“ konstatuje Olga Šlesingrová, redaktorka časopisu dTest.
Roztíratelné tuky dnes tvoří rafinované rostlinné oleje a voda spolu s emulgátory,
stabilizátory, konzervanty, antioxidanty, barvivy a regulátory kyselosti. Na prvním místě
ve složení testovaných výrobků figuroval většinou řepkový olej, pětina produktů druh
rostlinných tuků použitých při výrobě vůbec nespecifikovala.
Výrobci margarínů často vyzdvihují příznivé složení mastných kyselin ve svých
výrobcích. Světová zdravotnická organizace doporučuje snižovat příjem nasycených
mastných kyselin, které by měly tvořit maximálně 10 % z celkového denního příjmu tuků.
„Vyšší hodnoty nasycených mastných kyselin poukazují na použití vyššího množství
rafinovaných exotických olejů, zejména palmového, jejichž těžba a doprava představují
značnou ekologickou zátěž. Nejvyšší podíl nasycených mastných kyselin jsme naměřili u
tuku použitého na výrobu margarínu Alfa máslová příchuť, a to 37 %,“ říká Olga
Šlesingrová. Test hodnotil také obsah zdraví prospěšných polynenasycených
mastných kyselin omega 3, i jejich poměr k omega 6 mastným kyselinám. Většina výrobků
v této části zkoušky získala průměrné hodnocení.
Co se týče složení, pochybil pouze výrobek Stella s máslovou příchutí. „Ten
obsahuje silný emulgátor E 476, který legislativa povoluje pouze ve výrobcích s nižším
obsahem tuku, kde, lapidárně řečeno, drží pohromadě převážnou většinu vody s trochou
oleje,“ vysvětluje Šlesingrová.
dTest zjišťoval také přítomnost nežádoucích látek. Například škodlivých
transmastných kyselin, kde byly naměřené hodnoty v pořádku, či konzervantů. Tuk ze své
podstaty žádný konzervant nepotřebuje, naopak umělým prodlužováním trvanlivosti může
ztrácet vitamíny nebo senzorické kvality. „Z 22 výrobků se bohužel pouze tři, a to Flora
Light, Perla Tip a Perla Plus Vitamíny, obešly bez konzervantu sorbanu draselného, který
některé zdroje označují za potenciální alergen,“ říká Olga Šlesingrová.
Poměrně výrazné rozdíly test ukázal při senzorických zkouškách. Některé tuky měly
uměle působící vůni a chuť, nevábný vzhled či nevhodnou konzistenci. Lépe dopadly v této
části zkoušek výrobky s vyšším obsahem tuku.
Vítězem testu se stal roztíratelný tuk Flora Light s 30 % tuku, který se obešel bez
konzervantu, obsahoval nejméně nasycených mastných kyselin a téměř nejvíce
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prospěšných omega 3 mastných kyselin. Senzorickým hodnocením prošel bez výhrad s
nejlepším výsledkem.
Převzato: dTest, o.p.s.

Na nebankovní půjčky má od příštího roku dohlížet Česká
národní banka
Pro téměř polovinu Čechů je dnes velkým problémem náhlý jednorázový výdaj vyšší
než 6 000 Kč. Proto jsou v zemi tak oblíbené půjčky a vzniklo tolik subjektů, které půjčují
peníze, bohužel často na velmi vysoký úrok.
Konkrétně – nebankovních poskytovatelů půjček je u nás na počátku roku 2015 už 50
000! A protože přibývá stížností na jejich často lichvářské chování, dokončuje ministerstvo
financí zákon, který počítá s omezením tohoto podnikání. Reaguje jím i na požadavky
Evropské unie.
Prozatím na bankovní poskytovatele úvěrů dohlíží Česká národní banka (ČNB) a na
nebankovní Česká obchodní inspekce (ČOI). Chystaný zákon by měl už od roku 2016 tento
nezbytný dohled sjednotit pod ČNB.
Trh nebankovních spotřebitelských úvěrů se tak má „pročistit“ – tím, že subjektů,
které na něm působí, zůstane odhadem asi pětina, tedy 10 000. Pravidla se teprve formují,
ale podle zúčastněných odborníků by vstup do odvětví měly podmiňovat tyto faktory:

kromě pojištění odpovědnosti i vlastní kapitál úvěrové společnosti v navrhované
výši 2 miliony Kč (pro srovnání: na Slovensku je od dubna 2015 požadován ve výši
0,5 milionů eur, tedy v přepočtu asi 7x větší)

přísnější pravidla než jen vlastnictví živnostenského listu (vystavování licencí)

přímá odpovědnost poskytovatelů půjček za činnost zprostředkovatelů

povinnost předkládat byznys plán a zřejmě i výroční zprávy

optimální nastavení vnitřního řídicího systému
Všechna tato opatření mají usnadnit dohled nad poskytovateli nebankovních úvěrů a
zkvalitnit distribuci finančních produktů s cílem maximálně ochránit klienty. ČNB si
„posvítí“ i na dodržování zákonné povinnosti posuzování úvěruschopnosti spotřebitelů či
proces splácení půjček.
I když se mnohé subjekty zřejmě stáhnou do šedé zóny, budou snáze postižitelné za
nabízení úvěrů bez licence. Úspěch těchto plánů podmiňuje samozřejmě i výše kapacit,
které dokáže poskytnout policie.
Jistě byste uvítali veřejný registr poskytovatelů a zprostředkovatelů půjček
Občas je potřeba vypůjčit si rychle a diskrétně peníze – na nový spotřebič,
neodkladnou opravu, nedoplatek energie či v případě náhlého výpadku příjmu. V těchto
situacích by se vám určitě hodil veřejný registr poskytovatelů a zprostředkovatelů půjček,
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o jehož zřízení se také uvažuje. Vize je asi taková: po nahlédnutí do tohoto seznamu
okamžitě zjistíte, zda má vámi vybraný subjekt registraci, a je tedy důvěryhodný. Podobný
model už funguje na webu ČNB u zprostředkovatelů a prodejců pojištění.
Zákonná úprava určitě nevyřeší všechny těžké situace, do kterých se dnes lidé
dostávají v důsledku přibývajících exekucí (loni jich bylo nařízeno skoro 880 000…),
přesto je nepochybně dobrou cestou za zpřísněním podmínek kontroly úvěrového byznysu.
A na závěr jedna „vlaštovka“: v některých případech se můžete dovolat spravedlnosti
proti nepoctivým poskytovatelům půjček, zejména tzv. mikropůjček, už teď. Ústavní soud
totiž některé úvěrové smlouvy označil za neplatné, protože byly podle něho v rozporu s
dobrými mravy – vyplýval z nich například vysoký úrok a nepřiměřené smluvní pokuty.
Důsledkem jeho rozhodnutí bylo i zastavení exekuce.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
1. Kravaře: Velikonoce na zámku
2. Hlučínsko: Ocenění učitelů v obřadní síni v Hlučíně
3. Hať: Vítání občánků
4. Hlučín: Výstava fonografů a gramofonů
5. Hlučín: Křížová cesta - živé obrazy
6. Hlučínsko: Návštěva ministra kultury
7. Šilheřovice: Nové šatny a sociální zázemí
8. Hlučínsko: Darování krve se starosty
9. Hlučínsko: 3.sněm SOH v Hněvošicích
10.Hlučín: Hlučínská lilie
11.Hať: Ples mladých
12.Hlučín: Čaj o páté se skupinou Akcent
13.Šilheřovice: Pochod po katastru obce
14.Hať: Velikonoční koncert
15.Hlučín: Pohřeb sovětského pilota
16.Hlučínsko: Pietní akty
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na podzim 2015 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období od
března 2015 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.
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133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o
evidenci obyvatel).
O přesném termínu konání akce budou rodiče informováni s dostatečným časovým
předstihem, obdrží pozvánku na uvedenou akci.
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
Těšíme se na Vás.
♣ Nová publikace V zahradě, na sadě
Na obecním úřadě je k zakoupení nová publikace autora Radima Lokoče a kolektivu
s názvem V zahradě, na sadě o samozásobitelství na Hlučínsku v minulosti a současnosti.
Cena je 50,-Kč/ks. Kniha byla vydána za podpory Sdružení obcí Hlučínska.

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Hau mich blau
(Bij mě do modra)
Mika bylo mladé a pracovité děvče z Darkovic. A Johan? Mladý sedlák z Hati. Vzali
se. V době líbánek a stavění vzdušných zámků vypukla druhá světová válka a Johan musel
narukovat. Mika, mladá a nezkušená zůstala na statku sama. I pořídila si dva mladé
pomocníky. Děvka Truda (pozor na slovo děvka, ale každý haťan ví, co to tehdy
znamenalo) pocházela z blízké vesnice. A pacholek Vlado? Ten pocházel z polského
vnitrozemí, o němčině neměl ani zdání. Vladek se do Trudy bezhlavě zamiloval a dělal vše
co jí na očích viděl. A ona? Jeho bezmeznou zamilovanost využívala - spíše zneužívala.
Je pondělí, den kdy se pere prádlo. Ne pračkou jako dnes, ale na rumpli. Dříve
narození mi rozumí. S Trudou zase čerti šili. Co bych mu provedla? Už vím, pošlu ho do
obchodu, aby mi koupil modřidlo. Tím se za mých dětských let modřilo prádlo. Ihned
utíkal do obchodu. Paní Kozlovská ho viděla a v duchu si řekla. Co si zase ta Truda
vymyslela, chudák Vladek. Ta si nedá a nedá pokoj!! A měla pravdu. Vladek chtěl pro
Trudu ten zmíněný prášek. Chudák Vladek! Ani brvou nehla a povídá mi: Vyřiď Trudě, že
mi prášek právě došel, ať si přijde příští týden, to už ho budu mít.
Z toho plyne poučení: Za dobrotu na žebrotu! O posměch se nestarej, přijde sám.
Vaše Dolňačka

SPORT
PRAJZSKÁ AMBASÁDA pořádá

amatérský závod na kolech „BĚLSKÝ OKRUH“,
jehož trasa povede okolními lesy a také vesnicemi

Bělá - Závada, Bolatice –

Borová, Chuchelná.
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Přihlášky na:
WWW.PRAJZSKA.EU

nebo: zavodbela@seznam.cz

a nebo u pana Krupy Jana na číslech: +420 739 134 965
Startovné: 230 Kč/osobu, délka trasy cca 32 a 60 km
(70% terén, 30% asfalt)
Hlavní ceny budou vylosovány ze všech, kteří závod úspěšně dokončí.
Zajištěno občerstvení i doprovodný program pro děti (soutěže na kolech aj.) v areálu TJ
Sokol Bělá.
Děkujeme sponzorům: MOJEKOLO – GHOST – HRASTAV – WÜRTH - OSTRAVA - OBEC
BĚLÁ, ZÁVADA, CHUCHELNÁ, BOLATICE

KULTURA
Vážení spoluobčané,
v minulém vydání zpravodaje byl prezentován program ke „Dni obce“, který se
uskuteční 27.6.2015 na prostranství centra obce, tzn. mezi kulturním domem a domem
služeb, včetně přilehlých prostranství.
Tento rok, rok 2015, je rokem 765-ti let od první písemné zmínky o naší obci. Letošní
rok je tedy rokem slavnostním a veškeré kulturní a společenské akce jsou věnovány tomuto
výročí.
První společenskou akcí byl nádherný Novoroční koncert, který měl perfektní kulisu
v chrámu sv.Matouše. Rovněž úroveň tohoto koncertu byla na velmi profesionální úrovni.
Druhou a již tradiční akcí ve sféře kultury bude koncert „Hudba nezná hranic“, na
kterém vystoupí v neděli 17.5.2015 mimo zvané hosty i naši domácí hudebníci a interpreti
v čele s Pavlem Kozlem. Myslím si, že největším tahákem je čerstvý držitel ceny Thálie
za rok 2014 Tomáš Savka. Ten toto ocenění získal v kategorii muzikál za účinkování
v muzikálu Evita, které uvádí Národní divadlo moravskoslezské v Ostravě. Zájem o tento
koncert je obrovský, místní kulturní dům je téměř vyprodán do posledního místečka.
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V červnu, a to v termínu 6.6.2015, pořádají naši mladí spoluobčané sdružení ve spolku
HaKultura již pátý ročník festivalu hudby pod názvem HAFEST, kde vystoupí přední
české hudební skupiny a letošním roce dokonce jedna skupina ze sousedního Polska.
Sobota 27.6.2015 byla určena v haťském kulturním kalendáři, jak jsem se již zmínil
v úvodu, jako den vyvrcholení oslav 765-ti let od první písemné zmínky o naší obci.
Začátek oslav je naplánován na 14.00 hodin, kdy by měly vystoupit mažoretky z Darkovic
a Hati. Tyto oslavy jsem pojali jako čas odpočinku a relaxu pro Vás, spoluobčany, časem,
kdy se můžeme v klidu posadit u dobrého programu, který je naplánován do pozdních
večerních hodin, kdy je pro Vás přichystán ohňostroj.
Byl jsem několikrát osloven našimi občany a bylo mně dáno najevo, proč u nás nejsou
třeba jako v okolních obcích např. pivní slavnosti, Strassenfest, apod.. Je ovšem těžké
v naší obci udělat např. Strassenfest na ulici Lipová, Na Chromině, atd.. Proto jsme se
rozhodli, že pro Vás, spoluobčany zorganizuje obec tzv. obecní slavnosti. Využili jsme
výročí 765 let od první písemné zmínky o naší obci k zorganizování těchto oslav.
Zastupitelstvu obce jde v prvé řadě o to, abychom se sešli, popovídali, odpočali, vyměnili
si zkušenosti, apod..
Myslím si, že v mnoha případech v dnešní uspěchané době se vídáme se sousedy,
známými, přáteli velice málo a to je právě jedna z možností, jak se potkat, poklábosit,
zavzpomínat. Přejeme si, aby nám vyšlo počasí, protože jsme nemysleli jenom na dospělé,
ale především i děti se určitě budou moci vyřádit. Jsou připraveny různé atrakce jako
skákací hrad, autíčka, apod.. Model klub Hať předvede své umění se svými modely, hasiči
předvedou a zpřístupní dětem hasičské auto techniku.
Dovolte mi, abych Vás všechny jménem zastupitelstva obce, ale i jménem svým co
nejsrdečněji pozval na tuto slavnost.
Dovolím si ještě jednou i v tomto vydání zpravodaje pro osvěžení zveřejnit program
těchto oslav.
Werner Vyletělek, starosta obce

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
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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.
17:45 – 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.
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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.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Soutěž v anglickém jazyce
Žáci 5. A, kteří navštěvují kroužek angličtiny, se zúčastnili soutěže v anglickém
jazyce Cambridge Competition, která probíhala od prosince 2014 do března 2015. Nešlo
jen o znalost slovíček, ale o schopnost si s jazykem hrát a bavit se. Do soutěže se přihlásilo
146 soutěžních skupin z celé České republiky. Soutěžící museli využít různé jazykové
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strategie, čtenářkou dovednost a prokázat tak schopnost pracovat s anglickým jazykem.
Naši žáci skončili na 31. místě, kdy ovšem musím zdůraznit, že bodové rozdíly byly velmi
malé: měli více než 90% úspěšnost při zodpovídání otázek. Gratulujeme!
Mgr. Lenka Ochvatová

Projekt „Rodilí mluvčí do škol“
V letošním školním roce je naše
škola zapojena do projektu „Rodilí
mluvčí do škol“, který organizuje
jazyková škola „Hello“. Ve spolupráci
s touto školou k nám jednou týdně
dojíždí anglický rodilý mluvčí, který
vyučuje žáky od 6. do 9. třídy. Dvakrát
se už podařilo zorganizovat hodinu
angličtiny s rodilým mluvčím i pro žáky
5. třídy. V prvním pololetí angličtinu
vyučovala Ali Fussia Malchárková
z Keni, která se do České republiky přistěhovala za českým manželem. Od druhého pololetí
do školy jezdí Christos Panagopoulos, který pochází z Řecka. S rodiči se přistěhoval do
Anglie, naučil se výborně anglicky a v Londýně vystudoval vysokou školu. Po studiu se
odstěhoval do Paříže, kde delší dobu podnikal, takže kromě řečtiny a angličtiny ovládá i
francouzštinu. Když se rozhodl stát se učitelem, začal vyučovat angličtinu nejprve studenty
na univerzitě a později i děti. Chris je energický, veselý, snaží se žáky motivovat k výuce
angličtiny. Chce, aby se nebáli konverzovat, vybírá pro ně zajímavá témata, např. o
filmech, počítačových hrách, o volném čase, o sportu, o Velikonocích. Ali Malchárková
zase v hodinách zajímavě vyprávěla o životě v Keni a o svém muslimském náboženství.
Žáci se tak v hodinách angličtiny zlepšují své jazykové dovednosti a zároveň i poznávají
zvyky a způsob života v jiných zemích.
Mgr. Valerie Káňová

Festival pozitivních hodnot v Bienkowicích
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Ve středu 29. 4. 2015
proběhl
v
polských
Bienkowicích již 5. ročník
Festivalu pozitivních hodnot,
jehož se účastnili také žáci
naší školy. Zazpívali dvě
české písně a byli oceněni
obrovským
potleskem,
věcnými dárky a upřímným
poděkováním
ze
strany
ředitele tamní školy. Akce je
vždy zaměřena na určité
téma
a letošní se neslo
v duchu sv. Terezičky. Během dopoledne měly děti možnost navštívit různé dílny
probíhající v prostorách školy, které byly velmi kreativní a inspirativní.
Mgr. Karin Jarošová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Vážení sportovní přátelé,
jako každý jiný rok Vás chci seznámit s činností hokejového klubu HC Hať. V
uplynulé sezoně 2014/2015 reprezentovalo družstvo HC Hať obec v Amaterské hokejové
lize AHL v Kravařích. Stoupající prestiž této soutěže je znát i ze zájmu družstev ze
širokého okolí, kdy vedení AHL pravidelně řeší přihlášky dalších mužstev, z kapacitních
důvodů je však počet účastníků omezen. Sezona 2014/2015 byla v tomto směru odlišná
od těch minulých. Soutěž se rozrostla na úplnou hranici 22 možných družstev, došlo i
k úpravě systému organizace soutěže – hrálo se jednokolově, každý s každým, poprvé se
vyzkoušel model play – off. Nutno dodat, že pro velký počet zápasů bylo nutno některé
z nich odehrát i v naprosto neatraktivních časech, po nocích nebo v době, kdy mohl každý
z hráčů trávit čas se svojí rodinou, za což jim patří dík. Bohužel, některé atraktivnější časy
musely ustoupit komerčním zájmům majitelů arény.
Po základní části se HC Hať umístilo na slibném 3. místě a zajistilo si účast v playoff. Samotné play- off hrané na jeden zápas bylo vyvrcholením sezony. Vcelku
bezproblémů se podařilo postoupit v osmifinále přes HC Prajz Hlučín a čtvrtfinále přes
HC Bolatice. Bohužel celek HC MK Klemens v semifinále a HC Jaktař v zápase o třetí
místo byli již nad naše síly. Přesto je třeba hodnotit tuto sezonu jako mimořádně úspěšnou
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zvláště umístění na 3.místě po základní části. Následné play-off již bylo vždy o jednom
zápase, tzn. momentální formě, štěstí či únavě hráčů. Bohužel drobnou kaňkou některých
zápasů byl start hráčů soupeře na hraně pravidel (účast ve vyšších soutěžích v minulosti,
než povolují pravidla AHL).
Sezóna 2014/2015 - AHL
Poř.
Klub
1
HC Markvartovice
2
HC MK Klemens
3
HC Hať
4
HC Rebels Palestina
5
HC Monaco Kouty
6
HC Bolatice
7
HC Isotra
8
HC Senior Opava
9
HC Horní Lhota
10
HC Jaktař
11
HC Buldoci Branka
12
HC Bohuslavice
13
HC Kozmice
14
HC Otice
15
HC Derby Kouty
16
HC Prajz Hlučín
17
HC Mexiko
18
HC Štěpánkovice
19
HC Kobeřice
20
HC Zábřeh
21
HC Viking
22
HC Sršni Píšť

Zápasů Výher Remíz Proher Scóre Body
22
16
5
1
126:48 37
21
15
5
1
127:54 35
21
15
3
3
117:59 33
20
14
1
5
127:60 29
21
13
3
5
101:78 29
21
11
5
5
118:83 27
21
12
2
7
107:83 26
22
12
2
8
97:82
26
21
12
1
8
116:85 25
21
11
3
7
108:83 25
20
11
3
6
100:84 25
22
10
2
10
98:97
22
22
9
3
10
85:103 21
22
7
4
11 109:112 18
22
6
6
10
95:101 18
22
6
4
12
92:130 16
22
6
2
14
90:127 14
22
6
2
14
74:117 14
23
6
1
16
72:114 13
22
3
2
17
49:125
8
22
3
2
17
69:160
8
22
1
3
18
56:148
5

Základ družstva tvoří hráči z Hati, kapitánskou pásku má Pavel Lasák, k dalším
hráčům patří Jirka Gospoš, Martin Bortlík, Michal Hříbek, několik zápasů odehrál René
Konečný, Jirka Konečný, Pavel Šustek. Zbytek hráčů je z okolních vesnic včetně naší
brankářské jedničky Adama Heidera z Kravař, který zdědil post brankáře po svém otci.
Rozpočet na sezonu 2014/2015 se díky účasti v play-off navýšil o 7000,-Kč, celkem
jsme za pronájem ledové plochy, vánoční bruslení, výdaje za rozhodčí a poplatky za účast
v AHL zaplatili 50 000,- Kč za sezonu, ostatní výdaje jako dopravu na utkání, obnovu
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výstrojí a další si hradí každý z hráčů sám. Chtěl bych touto cestou poděkovat obci Hať za
finanční podporu spojenou s částečným krytím nákladů spojených s AHL, dále všem
organizátorům celé soutěže, rozhodčím a hlavně všem hráčům za úsilí a nasazení, s jakým
k AHL přistupují.
Za HC Hať, Martin Baďura

Darujte krev s dobrovolnými hasiči
Dobrovolní hasiči v Moravskoslezském kraji,
jejichž jednotky stále více zasahují i u těžkých
dopravních nehod a setkávají se tak v mnoha vážně
zraněnými, cítí potřebu pomoci jim i „jiným“ způsobem
než jen u zásahu. Proto KSH ČMS MS kraje
vyhlásilo4.ročník akce „Daruj krev s dobrovolnými
hasiči“, která má významný humanitární cíl a je
směrována na období od 1. do 31.května 2015 (společné
pro celý MSK). Akce se mohou zúčastnit nejen hasiči,
ale i ostatní občané ve věku 18-60 let (resp. 65 let –
pokud již někdy krev darovali).
Transfúzní stanice Slezské nemocnice v Opavě (pavilon C) je pro odběry otevřena
v pondělí a pátek od 6.00 -11.00 a úterý a čtvrtek 6.00- 9.00. Provést odběry krve v rámci
této akce je možné i ve Fakultní nemocnici Ostrava – Poruba. Při odběru je potřeba nahlásit
odběr s hasiči. Organizátoři akce doporučují hasičům účast ve stejnokroji.
Do akce budou započítáni dárci, kteří darovali krev v termínu od 1. do 31.května a
přihlásí se k akci Darujte krev s hasiči.
Bližší informace naleznete na stránkách:
www.osh-opava.cz nebo www.nemocnice.opava.cz

Žádáme dárce, kteří uvažují o darování krve v rámci této akce, aby
kontaktovali p. Ivo Rumpu, tel.: 731079745.
Děkujeme!!!
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Dragounová Hedvika
Kuchařová Anna
Olecká Marta
Gencová Edita
Lichorobiec Vladislav
Plačková Gertruda
Plaček Jiří
Hrubá Kristina
Riemrová Anna
Popelková Marie
Cigánová Hedvika
Matuška Erhard

93 let
87 let
87 let
85 let
84 let
84 let
83 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let

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