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Měření znečištění ovzduší v Hati, Osoblaze a Sudicích
Měření v roce 2016 je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Měření probíhá v šestidenním cyklu manuálními 24hodinovými odběry vzorků:
v Hati denní měření suspendovaných částic frakcí PM10 a PM2,5, v Osoblaze a v Sudicích 5
dnů měření suspendovaných částic frakce PM10, z toho 5. den zároveň měření těžkých kovů,
6.den
měření
polyaromatických
uhlovodíků
a
denní
měření
PM 2,5.
Podrobnosti: Hať, Osoblaha, Sudice
Výsledky měření Tabulka denních koncentrací suspendovaných částic v roce 2016

Graf denních koncentrací suspendovaných částic frakce PM10 v roce 2016
Počet dnů s překročením imisního limitu PM10 od začátku roku 2016
Za rok je povoleno maximálně 35 dnů s překročením denního imisního limitu.
Na stanicích Osoblaha a Sudice není každý 6. den měřeno PM10, proto je toto číslo pouze
orientační - k překročení limitu mohlo dojít i ve dnech, kdy se PM10 neměří.
Hať: 18
Osoblaha: 1
Sudice: 5
Datum poslední aktualizace: 29. 2. 2016
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Výsledky měření na manuálních monitorovacích
stanicích
Hať, Osoblaha, Sudice
Měření je dotováno z rozpočtu Moravskoslezského kraje.
Denní koncentrace suspendovaných částic v μg.m-3
... šedým podbarvením zvýrazněny nadlimitní hodnoty PM10 nad 50 μg.m-3
-

v těchto dnech měření neprobíhalo

HAŤ
SUDICE
PM 10
PM 2,5
PM 10
PM 2,5
1.1.2016
76.8
73.2
2.1.2016
75.3
70.4
3.1.2016
168.4
153.1
4.1.2016
137.3
124.9
5.1.2016
43.6
40.8
6.1.2016
59.5
55.4
7.1.2016
184.8
166.4
8.1.2016
36.5
32.9
9.1.2016
169.3
157.0
30.5
10.1.2016
28.6
26.2
11.1
11.1.2016
52.2
46.2
27.8
12.1.2016
9.5
8.8
9.3
13.1.2016
11.0
9.7
14.1.2016
57.8
53.3
15.1.2016
33.7
30.3
34.4
16.1.2016
92.9
85.1
35.3
17.1.2016
127.2
116.5
63.8
18.1.2016
153.4
142.1
47.0
19.1.2016
116.0
105.9
20.1.2016
51.8
47.0
21.1.2016
39.3
36.6
24.2
22.1.2016
128.3
115.6
33.1
23.1.2016
58.2
54.9
29.6
24.1.2016
69.0
52.4
20.8
25.1.2016
20.2
19.3
26.1.2016
22.0
20.6
27.1.2016
20.1
16.5
28.1.2016
58.1
53.7
12.7
29.1.2016
18.5
16.2
12.7
30.1.2016
18.6
16.9
10.4
31.1.2016
8.2
6.3
Datum poslední aktualizace:
29.2.2016
DATUM

SUDICE
PM 10
25.2
11.1
22.4
8.5
7.8
18.5
31.1
28.1
62.4
38.0
37.6
32.6
22.7
27.0
27.6
15.9
17.1
20.3
11.1
10.0
9.6
9.7
7.7

PM 2,5
161.9
19.0
8.2
36.6
59.3
97.7
88.3
26.3
119.4
30.8
25.6
15.1
32.6
13.9
15.7
-

26.2
157.7
17.8
5.8
11.3
38.9
33.7
54.4
90.3
80.4
77.2
38.2
23.9
86.2
29.7
36.0
20.6
20.2
11.5
28.9
11.5
14.6
6.7
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SLOVO STAROSTY

Jak žijeme, v čem se pohybujeme a dýcháme
Vážení spoluobčané,
zatímco emise průmyslových podniků se zejména v posledních letech daří výrazně
snižovat, stoupá naopak význam dopravy a zejména lokálních topenišť, kde vzhledem
k nepříznivému ekonomickému vývoji dochází bohužel ve významné míře k nárůstu
využívání nevhodných paliv, nebo dokonce odpadů.
Budeme řešit problematiku lokálních topenišť, nebo k nim budeme lhostejní?
Lokální topeniště jsou svázány výhradně s obytnou zástavbou, emise z nich jsou
vypouštěny v malé výšce nad terénem, velmi i často bez možnosti řádného rozptylu.
Při nesprávném způsobu vytápění rodinných domů si jejich majitelé vypouští škodliviny
prakticky „pod nos“.
Myslíte si, že je to zdravé a správné používat k topení nevhodná paliva, odpady,
plasty, apod. Pokud si myslíte, že je to správné a zdravé, pak si uvědomte, co se uvolňuje
při nesprávném způsobu topení a jaké mohou být zdravotní dopady.

Tuhé znečišťující látky (TZL) – jsou typickým problémem kotlů na tuhá paliva,
bez ohledu na druh použitého paliva (uhlí, koks, dřevo), kdy jsou tvořeny především
zbytky ze spalování těchto paliv (tj. popel, saze, apod.) Důležitými parametry TZL jsou
jak jejich rozměr, udávaný v mikrometrech (um), kdy lze zjednodušeně říci “čím menší
částice – tím větší problém“, tak i tvar a složení těchto částic. Problémem velmi malých
částic je, že zůstávají dlouhodobě rozptýleny v ovzduší a téměř nesedimentují. Na tyto
částice se zároveň často váží těžké kovy a další škodliviny, které mají významný podíl na
negativních zdravotních účincích TZL. U malých částic nedochází k jejich zachycení
v horních cestách dýchacích, dostávají se dále a negativně ovlivňují také dolní cesty
dýchací, imunitní systém, apod.

Oxid siřičitý (SO2 ) – vzniká především při spalování uhlí ze síry obsažené
v palivu. Jeho množství nelze příliš ovlivnit řízením spalovacího procesu a je dáno
obsahem síry v uhlí. Horších parametrů dosahuje z tohoto pohledu většina hnědých uhlí,
která se vyznačují nižší výhřevnosti, s čímž souvisí jejich vyšší měrná sirnatost (je
udávaná v g/MJ a jedná se o množství síry na jednotku výhřevnosti paliva). Z hlediska
obsahu SO2 je výhodným palivem dřevo, kde se síra prakticky nevyskytuje. Na člověka
působí negativně především krátkodobější vysoké koncentrace, které způsobují dráždění
dýchacích cest a zhoršení jejich nemoci, jako bronchitida, astma, apod. Známým
problémem, který se naštěstí do značné míry podařilo zmírnit, je tvorba kyselých dešťů,
zapříčiněná právě dřívější vysokou produkcí SO2 .

Dioxiny – jsou velmi nebezpečné i v minimálních koncentracích, způsobují
poškození nervové soustavy, metabolismu, jsou silně mutagenní a karcinogenní. Jejich
negativem je velmi pomalý rozklad a akumulace v přírodním prostředí.

Polyaroamtické uhlovodíky (PAU) – nejznámější z nich je patrně benzo(a)pyren,
znečišťující látka s významnými negativními účinky na lidské zdraví. Dráždí sliznice a i
v nízkých koncentracích se při dlouhodobém působení mohou vyznačovat
karcinogenními a mutagenními účinky.
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Formaldehyd – podobně jako SO2 se projevuje především akutními účinky při
vyšších koncentracích, kdy může způsobovat bolesti hlavy a dráždit dýchací cesty a
sliznice očí a nosu. Může způsobovat kožní alergické projevy a vyvolávat záněty.

Těžké kovy – látky s velmi závažným zdravotním působením, řada z nich má
karcinogenní a mutagenní účinky a akumuluje se v přírodním prostředí.
Čím, v čem a jak topíme, to jsou 3 základní způsoby, kterými můžeme ovlivnit,
co vypouštíme ze svých komínů a co později dýcháme.
Možná si říkáte, vždyť té propagandy na to čím topíme, co dýcháme je všude plno a
ještě nás tímto zatěžují každým rokem i v Haťském zpravodaji. Myslím si, že takovéto
propagace není nikdy dost, vždyť se ničíme navzájem.
Čím topíme
Černé a hnědé uhlí – typická tuhá paliva, která si s čistým ovzduším spojuje asi
málokdo. Více než u jiných paliv však právě u uhlí záleží na způsobu spalování, který
může výrazně ovlivnit výsledné množství emisí. Vedle způsobu spalování ovlivňují
„škodlivost“ uhlí také jeho kvalitativní parametry (tj. např. výhřevnost, obsah síry,
popela, apod.)
Druh uhlí
Hnědé (ořech, kostka)
Černé (ořech, kostka)

Výhřevnost (MJ/kg)
18-19
30

Obsah popela (%)
9,5 – 11,5
6,5

Obsah síry (%)
1 -1,2
0,65

Dřevo (kusové) – výhodou dřeva je především fakt, že se jedná o surovinu do značné
míry obnovitelnou, která prakticky neobsahuje síru a emise SO 2, které jsou u malých
zdrojů obtížně řešitelné tak při jeho spalování nevznikají. U dřeva je však potřeba velmi
dbát na jeho dostatečné vysušení. Platí, že špatně spálené mokré dřevo může být horší,
než dobře spálené uhlí! Při spalování mokrého dřeva mohou vznikat i velmi nebezpečné
emise, které si s tímto palivem obvykle nespojujeme, např. polycyklické aromatické
uhlovodíky nebo dioxiny.
Další druhy biomasy (dřevní štěpky, brikety, pelety apod.) - platí totéž co u
kusového dřeva, ovšem s výhodou, že tato paliva obsahují minimum vody (brikety,
pelety) a v případě štěpky nebo pelet probíhá spalování zcela automaticky, tedy za téměř
ideálních podmínek.





Čím v kotli na tuhá paliva rozhodně netopit?
Plasty – při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC
unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru.
Spalováním polystyrenu vzniká mimo jiné jedovatý styren.
Spalováním plastových fólií (PP, PE) a PET lahví se do ovzduší dostávají
polyaromatické uhlovodíky.
Chemicky ošetřené palety a dřevo z demolic, rozbitý nábytek, natřená nebo lakovaná
prkna – při spalování se uvolňují dioxiny (až 500x více než při použití palivového
dříví) a formaldehyd.
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Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje
chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do kontejneru na plasty.
Celobarevné letáky a časopisy obsahující v tiskařských barvách často velké množství
těžkých kovů, které se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo
do sběrného dvora. Kousek novin použitý při rozdělávání ohně neškodí, pálení stohů
novin a časopisů však ano! Spalováním papíru navíc ničíme cennou surovinu.
Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky.
Tráva, listí a zbytky potravin mohou být také zdrojem nebezpečných a dráždivých
látek, pokud je pálíme na zahradě, zvláště v mokrém stavu.

V horizontu posledních několika desetiletí došlo k poklesu průmyslových emisí o
desítky procent. Současně nelze zavírat oči před tím, že po boomu využívání zemního
plynu pro vytápění rodinných domů v 90. letech se obyvatelstvo postupně vrací
k tradičním typům paliv, která jsou bohužel doplňována i spalováním odpadů. To se
následně odráží na lokálních podmínkách kvality ovzduší, a to především v obcích
s absencí vlivů průmyslové činnosti. V těchto lokalitách krajská správa již několik let ve
spolupráci s Českým hydrometeorologickým ústavem sleduje kvalitu ovzduší. Výsledky
těchto měření jednoznačně potvrzují významný vliv lokálních topenišť a jsou evidovány i
situace, kdy v období smogu byly hodnoty znečištění ovzduší prachovými částicemi
v obcích bez vlivu průmyslu násobně vyšší oproti hodnotám, naměřeným
v nejexponovanějších částech Ostravy.
Byl jsem velice rád, když naše obec byla v listopadu minulého roku oslovena a
následně zařazena mezi obce, na kterých v letošním roce bude probíhat měření znečištění
ovzduší Českým hydrometeorologickým ústavem.
Tabulka i graf měření z ledna letošního roku vypadají pro naší obec doslova
hrůzostrašně. Tabulka i graf je uveden na straně 2 a 3 tohoto zpravodaje (možnost
shlédnout i na infokanálu obce nebo na webových stránkách obce www.obechat.cz).
Bohužel měření dopadlo v lednu 2016 tak, že obec Hať překročila imisní limity
PM10 v 18 dnech z 31 kalendářních dnů měsíce ledna 2016.
Samozřejmě mnoho z Vás bude oponovat, vždyť mobilní měřicí přístroje jsou
umístěny v prostoru Č0V téměř na hranici s Polskem a občané Polska topí „flotem“,
proto jsou hodnoty takové.
Možná, že sousedé z Rudyszwałdu přispívají určitou měrou k těmto negativním
ukazatelům, ale tento příspěvek píši v březnu a konkrétně 16. března ve 20.30 hod. při
západním vánku od ul. Dolina po státní hranici s Polskem nebylo absolutně dýchatelné
ovzduší, evidentně se pálily plasty, plastové fólie, nápojové kartony apod. Zrovna v této
době jsme se trávili a znepříjemňovali si život sami sobě a nemuseli nám být nápomocni
ani sousedé z Rudyszwałdu.
Určitě si klademe otázku, co mohu udělat, když mě a mé okolí obtěžuje soused svým
komínem nebo pálením zahradního odpadu.
V každém případě bychom se nejprve měli snažit se sousedem dohodnout. V naprosté
většině případů sousedé vedle nás žijí mnoho let a zejména pokud patří mezi ty „dříve
narozené“ si mnohdy ani neuvědomují, že něco dělají špatně a svého souseda, se kterým
jinak vycházejí přátelsky, obtěžují. Porozprávět si v klidu o problému, který máme, a o
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našich obavách např. z ohrožení zdraví našich dětí a nás samých, přinese většinou
mnohem hmatatelnější výsledky, než začít jednat rozpoutáním osobního konfliktu, který
se pak třeba léta nebude dařit urovnat. Pokud dohoda možná není, je více než na místě
zvážit řešení situace podáním podnětu příslušnému úřadu obce s rozšířenou působností –
město Hlučín.
Zkusme se nad touto závažnou problematikou zamyslet, zda-li by bylo možné využít
všech možností nabízených „Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji“ a ovzduší
v naší obci podstatně zlepšit.
Všichni dospělí bychom si měli uvědomit, že si ničíme zdraví sami sobě, ničíme si
přírodu a hlavně ničíme zdraví našich dětí, vnuků a pravnuků.
Myslím si, že žijeme v obci s téměř kompletní vybaveností, v obci, ve které se
všichni snažíme ji zvelebovat a zkrášlovat. Tak proč si tu naši obec zároveň ničíme?
Nechme tu odkaz dalším generacím: „Udělali jsme něco pro čistší a zdravější
obec Hať.
Werner Vyletělek, starosta obce

Jakou chceme mít obec?
Vážení spoluobčané, nechtěl jsem Vám znepříjemňovat vánoční svátky takovými to
zprávami a skutečnostmi, které se staly na konci uplynulého roku, tzn. v týdnu před
vánočními svátky.
Většina domácnostÍ se připravovala na vánoční svátky, tzn. peklo se cukroví,
nakupovaly se dárky, dělal se vánoční úklid apod.
Domácnosti jsme měli připravené na vánoce, ale za jakou cenu?
V uplynulém roce obec dokončila a myslím si, že zkulturnila „Úvozovou cestu“
z Kotliny směrem ke státní silnici K Hubertu.
Z černé skládky vzniklo celkem solidní propojení ve výše uvedeném úseku. Vídával
jsem hodně našich občanů, jak tuto propojku využívají na kole, potkal jsem i nemálo
maminek s kočárky na procházkách, bruslaře apod.
Proč se o tom zmiňuji?
Tak jako v březnovém vydání
Haťského zpravodaje v roce 2015 jsem
vám ukázal „Sběrný dvůr“ v lese
Hubertu, tak bohužel i letos Vás
musím informovat o lhostejnosti
některých našich občanů, ale možná ne našich.
Ale myslím si, že je velká škoda,
že si někteří neváží práce druhých a je
jim úplně lhostejný veřejný prostor:
„Vždyť já mám doma uklizeno!“
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Pokud budu konkrétní, tak si
myslím, že existují firmy, které mění
okna se vším všudy, tzn. odvozem starých
oken, likvidací žaluzií, těsnění a likvidací
rumiska z výměny.Na sklo i plasty jsou
po celé obci rozmístěny kontejnery –
máme jich málo? Pokud ano, dejte další
námět na umístění kontejnerů. Plastové
pytle, které lemovaly výše uvedenou
komunikací obsahovaly skutečně zbytky
z výměny oken, sklo, těsnění, staré
žaluzie apod. (viz. fotografie).
Doufám, že většina z nás uvažuje pozitivně a odpoví si na úvodní otázku tohoto
příspěvku.
„Chceme mít obec čistou, zdravou a samozřejmě bez černých skládek?“
Děkuji Vám všem za pochopení.
Werner Vyletělek, starosta obce
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Hať –ČOV a splašková kanalizace
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČOV“
Čistička odpadních vod resp. celá akce - projekt „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“ byla zkolaudována v září uplynulého roku. Podklady pro závěrečné
vyúčtování této akce byly předány SFŽP ČR v březnu letošního roku.
Určitě si mnoho z Vás klade otázku: „ … kanalizace funguje, jak jede ČOV, je
vůbec funkční apod.?“
Dne 8.8.2016 - budou to přesně tři roky od prvního spuštění splašků na nově
vybudovanou ČOV a zároveň první zkouška oddílné tlakové kanalizace.
Provoz tlakové kanalizace je zatím téměř bezporuchový, samozřejmě se vyskytnou
nějaké provozní problémy, ale jak jsem již uvedl, jsou to problémy provozního
charakteru. Nejvíce z těchto problému je v nás uživatelích tlakové kanalizace. V mnoha
případech jsme nepozorní, někdy i lhostejní – proč to nazývám těmito slovy? Protože
nejvíce poruch se vyskytuje proto, že v čerpací šachtici je na čerpadle namotaný hadr,
nebo čerpadlo je „obloženo“ vlhčenými ubrousky. Myslím si, že většina z nás si skutečně
dává velký pozor na to, co do čerpací šachtice pouští – za to jím patří skutečně velké
poděkování.
Všichni jsme napojeni přes čerpací šachtici tlakové kanalizace. Při kontrole koryta
potoku Bečvy se v několika výustích neobjevuje čistá dešťová voda, ale voda obsahuje
značné znečištění. Jak je to možné? Jak si toto vysvětlit?
Myslím si, že náš potok – resp. přírodu jsme ušetřili o mnoho tun nečistot díky nové
tlakové kanalizaci.
Pro informaci – pár čísel:
ZNĚČIŠTĚNÁ VODA, KTERÉ PROŠLA ČOV V ROCE 2015 – 83 000 m3
V KALOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ BYLO VYLISOVÁNO V ROCE 2015 – 260 t SUŠINY

ORIENTAČNÍ NÁKLADY NA ČOV V ROCE 2015:
spotřeba elektřiny

432886 Kč

odvod a likvidace sušiny

97552 Kč

rozbory upravené vody (1x za měsíc)

55338 Kč

chemikálie nutné pro provoz ČOV

66938 Kč

spotřeba vody pouze 472 m3 (je využívána technologická voda ze studny)
CELKEM:

5900 Kč
658614 Kč

Do této částky není zahrnuta mzda zaměstnanců OÚ, kteří obsluhují zařízení ČOV.
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Vám všem, kteří přistupujete a přistoupili jste zodpovědně k problematice oddílné
tlakové kanalizace, ještě jednou velice děkuji.
Musím reagovat i na dotazy mnohých našich občanů: jste právem zvědaví na provoz
nově vybudované ČOV.
Vedení obce rozhodlo, že se uskuteční pro naše občany
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA ČOV“
a to v tyto dny:

08. 04. 2016 pátek od 9.00 do 15.00 hod.
09. 04. 2016 sobota od 09.00 do 12.00 hod.

Těšíme se na Vaši účast
Werner Vyletělek, starosta obce

VYBRÁNO

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

Oceněním občana obce za bezpříspěvkové dárcovství krve
XVIII.plesem Hlučínska a pořízením cen do tomboly
Žádostí občana obce o prodloužení doby splatnosti za pozemek
Žádostí obce Hať o napojení se na vodovodní řád obce Darkovice
Výší odměn neuvolněným členů ZO
Závěrečným účtem obce Hať za rok 2015
Žádostí spolku HaKultura na pronájem Hanysovy chaty za účelem konání Hafestu
2016 dne 4.6.2016 a udělením výjimky pro konání akce v době nočního klidu
Rozhodnutím o úhradách za poskytování informací dle §18, zákona č. 106/1999Sb.
Zadáním zpracování PD na víceúčelové sportovní hřiště
Podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK na výstavbu parkoviště u ZŠ a MŠ Hať
Nepřipojením se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
Žádostí nájemce na prodloužení pronájmu bytu v bytovém domě U Střediska 6
Žádostí občana obce o finanční příspěvek na kurz dopravní výchovy pro nejmenší
Přeřazením JSDH Hať z JSP V. do JSP III.
Výroční zprávou OÚ Hať za rok 2015
Vyúčtováním a zhodnocením obecního plesu
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- Cenovou nabídkou firmy Grass-Servis na ošetření stromů rostoucích na obecních
pozemcích
- Střednědobým plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko za rok
2015
- Záměrem obce na pronájem bytu v byt.domě U Střediska
- Udělením souhlasu k výkonu činnosti hrobníka na místním hřbitově
- Vypsáním výběrového řízení na zakázku malého rozsahu Hať – oprava MK Lomená a
výzvou k podání nabídek
- Zadáním zpracování PD pro stavbu Chodník podél krajské komunikace III/4698 Hať
– Darkovice
- Zadáním zpracování PD pro stavbu Hať – cyklostezka Křižanovická – úsek Poldr
Pískova - Příční
- Směrnicí k prodeji majetku obce
- Účetní závěrkou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať a převodem zlepšeného
hospodářského výsledku do rezervního fondu
- Uzavřením směnné smlouvy s fyzickou osobou na směnu pozemků
- Mimořádným finančním příspěvkem na vzdělávací akci pro děti MŠ
- Úplatným pronájmem obecního pozemku
- Zprávou o výsledku přezkumu hospodaření obce Hať za rok 2015
- Výsledkem inventarizace majetku obce
- Zrušením pohledávky obce za společností VOKD Ostrava
- Limitem pro pokladní hotovost
- Žádostí občana obce o umožnění probírky porostu na pozemku v majetku obce
- Programem 8.zasedání ZO Hať
- Dodatkem č.8 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní
dopravě se společností Arriva Morava a.s.
- Rozhodnutím o umístění vyřazeného hasičského vozu AS 16 IFA W-50L
v Hasičském muzeu v Kočí
- Úpravou návrhu Územního plánu obce Hať
- Změnou úředních a pokladních hodin obecního úřadu Hať
- Protokolem o kontrole provedené Českou školní inspekcí dne 8.2.2016 v p.o. ZŠ a
MŠ Hať
- Zakoupením myčky nádobí do kulturního domu
- Vyřazením nefunkční tiskárny a zakoupením nové pro potřeby chodu úřadu
- Připojením se k akci Hodina země 2016
- Záměrem obce na rekonstrukci smuteční síně
- Souhlasem k povolení objízdné trasy přes Hať pro organizační výbor pořádající
Strassenfest 2016 v Šilheřovicích dne 10.9.2016
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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 8.zasedání dne 9.3.2016 zabývalo především:
-

Kontrolou plnění usnesení z minulého zasedání
Nařízením vlády č. 352/2015Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstva
Závěrečným účtem obce Hať za rok 2015
Zprávou o výsledku hospodaření obce za rok 2015 provedenou externí firmou
Výsledkem inventarizace majetku obce vč. pozemků, pohledávek a závazků
k 31.12.2015
Odepsáním nevymahatelné pohledávky za společností v úpadku
Majetkoprávním vypořádáním pozemků, prodejem fyzické osobě
Uzavřením směnné smlouvy na pozemky s fyzickou osobou
Vyřazením hasičského automobilu z evidence majetku obce
Rozpočtovým opatřením č.1/2016

PODĚKOVÁNÍ

Vyznamenání občana naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, nám zaslal
oznámení o vyznamenání občana naší obce za bezplatné
dárcovství krve a krevních složek.
Za 80 bezpříspěvkových odběrů byl Zlatým křížem II.třídy dne
29.9.2015 oceněn

p. Rudolf Gospoš.
Obec Hať si velmi váží jeho humánního přístupu a ocenila jej za jeho ochotu darovat
krev nebo krevní složky věcným darem a ještě jednou mu jménem všech, nejen těch,
kterým pomohl navrátit zdraví, za jeho hluboce lidský postoj děkuje.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Nepodceňujme
- rizika spojené se zanedbáním pravidelné kontroly spotřebičů, revize komínů atd.
Před nedávnem jsme určitě všichni zaregistrovali velice nepříjemnou událost, která
se stala v Hlučíně – celá rodina byla přiotrávena kysličníkem uhelnatým. Další
informace z Opavského a Hlučínského deníku „Pět lidí, včetně dvou dětí, se přiotrávilo
oxidem uhelnatým“ – rodina z Javorníku. Toto jsou alarmující zprávy z našeho kraje
a našeho okolí.
Apelujeme na všechny naše občany, aby nepodcenili pravidelné kontroly lokálních
topidel, ohřívačů vody a revizí komínů odbornou firmou.
Neodborná oprava, zásah bývá v mnoha případech zdrojem úniku kysličníku uhelnatého.
Upozorňujeme občany na možnost nákupu účinných detektorů úniků CO, které včas
varují před nebezpečím otravy smrtícím plynem.

Jak ovlivní nové zákony hypotéky v roce 2016?
Na první polovinu roku 2016 jsou přichystány legislativní změny, z nichž některé
mají lidem hypotéky zjednodušit, avšak jiné je mohou zase zkomplikovat. Podívejme se
pro lepší orientaci na změny, abyste si vybrali ve své situaci to nejlepší řešení.
Zákon o úvěru pro spotřebitele má především profesionalizovat trh s půjčkami, ale
přináší také nová pravidla pro poskytování hypoték. Klienti by podle něho měli mít
nárok jednou za rok splatit 20 % hypotéky bez sankce. Stejně tak by nemělo být
předčasné splacení hypotéky pokutováno z důvodu úmrtí, dlouhodobé nemoci nebo
invalidity dlužníka. V současnosti hypoteční banky účtují za předčasné splacení zhruba 5
% ze splácené částky za každý rok, který zbývá do konce fixace. Evropská komise je
toho názoru, že by měly v sankcích uplatnit pouze skutečné náklady, s čímž souhlasí
i české Ministerstvo financí. Nově by se tak poplatek za úplné předčasné splacení
hypotečního úvěru v době fixace měl značně snížit.
Vzrostou ceny nových bytů?
Zásadní změna čeká už tak všeobecně neoblíbenou daň z nabytí nemovitých věcí,
kterou má od dubna 2016 platit výhradně kupující. Dosud tuto daň ve většině případů
platil prodávající. Někdy ji ale na základě dohody zaplatil kupující, přičemž druhá strana
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obchodu vystupovala jako ručitel. Vláda toto ručení aktuálně ruší, s cílem zjednodušit a
zpřehlednit pravidla. Jednoznačné vymezení nabyvatele jako poplatníka daně podle ní
odpovídá koncepci většiny evropských zemí.
Výše daně z nabytí nemovitých věcí činí 4 % z kupní ceny (případně z úředně určené
nabývací hodnoty). Co z toho vyplývá? Pokud plánujte koupi bytu, počítejte s tím, že od
dubna 2016 zaplatíte státu daň vy jako kupující (například z částky 1 000 000 Kč to bude
40 000 Kč).
Odborníci z realitního trhu tuto změnu kritizují, protože prý povede ke zdražení
nových bytů. Upozorňují také na to, že v případě hypotečních úvěrů se s velkou
pravděpodobností zvýší zátěž na vlastní zdroje kupujícího o 4 % (k obvyklým 10 – 20
%). Že by o tato 4 % zlevnil prodávající, jak předpokládá Ministerstvo financí, silně
pochybují.
O co se zajímat při žádosti o hypotéku
V současnosti přejí nízké úrokové sazby úvěrům, a tak je ideální čas na pořízení
nemovitosti pro osobní účely i podnikání. Navíc je možné, že některé banky sníží své
poplatky za předčasné splacení hypotéky už nyní v rámci konkurenčního boje.
Pokud si chcete vzít hypotéku, určitě se zajímejte o RPSN (roční procentní sazbu
nákladů) a poplatky za předčasné splacení. Tyto ukazatele budou muset banky ostatně už
brzy zveřejňovat. Evropská unie si přeje, aby bylo jejich konání přehlednější a
spotřebitelé mohli lépe vyhodnocovat výhodnost nebo nevýhodnost poskytovaných
úvěrů.
Mnoho klientů „slyší“ na supernízké úrokové sazby hypoték. Avšak pozor na ně,
často jsou pouze marketingovým nástrojem, který vás má přilákat. Banky zohledňují řadu
individuálních ukazatelů (bonitu klienta, poměr požadovaného úvěru k odhadní ceně
nemovitosti…) a nakonec vám nabídnou úrok, který může být mnohem vyšší.
Také je třeba opustit rozšířenou představu, že cena hypotéky = úroková sazba. Účet
za hypotéku ve skutečnosti navyšují další poplatky – za znalecký posudek, vyřízení
hypotéky, čerpání a správu úvěru, vedení běžného účtu a kreditní karty, za již zmíněné
předčasné splacení i mimořádnou splátku. A promítá se zde také cena pojištění, které
banka vyžaduje (nemovitosti, životní a proti neschopnosti splácet).
Sazbu hypotéky si orientačně vypočítáte v internetových hypotečních kalkulačkách.
S osobními schůzkami se doporučuje začít v bance, která vede váš běžný účet, protože
vám díky tomu mnohdy nabídne i výhodnou hypotéku.

Jak ochránit své elektronické bankovnictví?
Elektronické bankovnictví dnes využívá více než 80 % Čechů, což je nadprůměrné v
rámci Evropy i světa. Jeho bezpečnost zajišťuje řada na sobě nezávislých opatření bank i
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nadnárodních skupin bojujících s kyberkriminalitou. Rozhodující je však zodpovědnost a
sebevzdělávání každého uživatele.
Základní zásadou je nikomu, ani členům rodiny, nesdělovat přihlašovací údaje do
online banky. K obsluze financí je nutné používat známé počítače, nikoliv veřejně
dostupné, které by mohly zkopírovat přihlašovací jméno a heslo.
Počítač zajišťující bankovní operace musí střežit:
 aktuální bezpečnostní opravy operačního systému
 aktivní antivirová kontrola s pravidelně aktualizovanými soubory
 aktivní a optimálně nastavená brána firewall v operačním systému
Nejdůležitější bariéru proti zneužití elektronického bankovnictví představuje
bezpečné přihlášení na web banky. Obvykle se používá klientské číslo a následně heslo.
To by mělo být nesnadno zapamatovalné, složené z malých i velkých písmen a číslic.
Experti doporučují měnit heslo k internetovému bankovnictví zhruba každého čtvrt roku.
Další jištění poskytují peněžní ústavy tím, že pokud se několikrát přihlásíte mylně,
přístup k účtu zablokují, což je prevence proti neoprávněným pokusům odhadnout
správné heslo. Některé násobí bezpečnost i přihlašovací sms zprávou, jejíž kód má
omezenou platnost, a dá se tak případně použít i na školních počítačích nebo v
internetových kavárnách.
Významným bezpečnostním prvkem jednotlivých transakcí jsou autorizace, obvykle
sms zprávami. Ty lze ještě podpořit klientským certifikátem na čipové kartě. Každá
zpráva pro banku se pak podepisuje tajným osobním klíčem klienta. Praktickou
pomůckou je stanovení denních transakčních limitů, které potenciální škodu alespoň
omezí, nebo institut automatického odhlášení uživatele elektronického bankovnictví po
určité době nečinnosti.
Pozor na phishing – podvodné e-mailové zprávy
Velké riziko zavirování počítače představují podezřelé e-maily, jejich přílohy, odkazy
na neznámé stránky a nahrávání programů z neověřených zdrojů. Za nejvíce rozšířený
způsob napadení elektronického bankovnictví je považován phishing – podvodné emailové zprávy, které se vydávají za e-maily vašeho bankovního ústavu. Mohou být
psány nesprávně česky, nebo jsou v angličtině a obsahují propojení na falešné stránky
banky s cílem získat vaše přihlašovací údaje k internetovému bankovnictví či PIN kódy
platebních karet a následně je zneužít.
Podvodníci jsou stále vynalézavější, ale při dodržení základních pravidel by vás
neměli nachytat. Na co si tedy dávat pozor?
 Používejte antispamovou ochranu e-mailové schránky.
 Nikomu na internetu nesdělujte přihlašovací údaje k internetbankingu
 Stejně tak nikde neuvádějte PIN kódy svých platebních karet.
 Nereagujte na podezřelý e-mail, neklikejte na link a zprávu hned smažte.
 Pokud se něco z toho už stalo, požádejte banku o zablokování služby.
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Případně zablokujte přístup sami opakovaným zadáním chybného hesla.
 Přepošlete podvodný e-mail vaší bance, aby byla včas informována.
Při online transakcích je důležité sledovat adresní řádek webu, který musí obsahovat
obvyklou internetovou stránku banky, a také certifikát bankovního zabezpečení (adresy
nezabezpečených protokolů mají na začátku jen http://). Jistotou je napsat adresu banky
do webového prohlížeče vždy ručně a navíc pečlivě, bez překlepů (protože může
býtvzáměrně zaregistrována stránka s překlepem v adrese). Je třeba si uvědomit, že
seriózní finanční instituce po svých klientech nikdy nežádají zaslání citlivých údajů
prostřednictvím internetu.
Pozor na pharming – přesměrování na podvodné weby
I při dodržení uvedených opatření se vám však může stát, že budete přesměrováni na
podvodné stránky, aniž byste si toho všimli. Tento trik podvodníků se nazývá pharming,
a také ho lze s pomocí obezřetnosti prokouknout. Pokud si všimnete, že se vaše
elektronické bankovnictví chová divně, žádá odlišné údaje a podobně, ihned transakce
ukončete a kontaktujte zákaznické centrum banky. Bezpečnost nákupů a plateb na
internetu zaručí jen trvalá úzká spolupráce klientů a finančních institucí.


Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Knihovna Hať k 31.12.2015:
Stav knihovního fondu celkem:
z toho:
naučná literatura
z toho:
krásná literatura
časopisy:
návštěvníci celkem:

5237
1020
4217
39
991

Bylo vypůjčeno celkem:
z toho:
naučná literatura dospělým uživatelům
z toho:
krásná literatura dospělým uživatelům
z toho:
naučná literatura dětem
z toho:
krásná literatura dětem
z toho:
časopisy

5954
220
3647
145
789
1153
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Tříkrálová sbírka 2016
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Tříkrálová sbírka roku 2016 se stala minulostí a je mou milou povinností poděkovat
za spolupráci při její realizaci. Co na sbírce považuji za skutečně mimořádné, je množství
ochotných lidí, kteří se do ní každoročně zapojují bez nároku na jakoukoliv odměnu.
Všem patří obrovské poděkování.
Tento rok koledníci na Hlučínsku vybrali částku 1.854.475,- Kč. Podle jednotného
celostátního klíče zůstane Charitě Hlučín celkem 65% z vykoledované částky, což činí
1.205.409,-Kč. Vzhledem k tomu, jaká neférová a nenávistná antikampaň sbírku na
mnoha místech provázela, považuji tento výsledek za mimořádně vynikající. Svědčí o
tom, že většina z nás stále považuje sounáležitost, schopnost vnímat potřeby druhých a
reagovat na ně, za hodnoty neoddělitelně spjaté s opravdovým lidstvím.
Vybrané finanční prostředky použijeme například na nákup automobilu pro Charitní
asistenční službu v rodinách, na částečnou výměnu nábytku na pokojích klientů
v Charitním domě sv.Mikuláše, na zakoupení nové pračky a sušičky v tomto domově a
na jeho kompletní vymalování. Zakoupením vybavení pro pečovatelky a nákupem
kompenzačních pomůcek podpoříme činnost Charitní pečovatelské služby a prostředky
použijeme také pro Sociálně terapeutickou dílnu.
Dovolte mi, abych tlumočil velké díky všem občanům, těm, kteří při sbírce pomáhali,
či samotným dárcům, velké díky jménem Charity Hlučína a především jménem našich
klientů.
Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

dTest: Využijte právo na pravdivé a úplné údaje při
změně dodavatele
Lidé často nevědí, kdy jim končí smlouva o dodávce energií a jaké sankce jim hrozí za
předčasné ukončení smlouvy. A dodavatelé jim někdy odmítají tyto informace sdělit.
Přitom součástí smluv bývá automatické prodlužování na dobu určitou a nelze je tudíž
bez sankce vypovědět. Od 1. ledna 2016 však energetický zákon ukládá dodavatelům
energií povinnost poskytnout spotřebiteli na jeho žádost pravdivé a úplné informace
nezbytné k uskutečnění změny dodavatele energií.
„Z našeho dlouhodobého sledování trhu s energiemi i ze zkušeností z námi pořádané
hromadné změny dodavatelů energií vyplývá, že spotřebitelé často nevědí, zda uzavřeli
smlouvu o dodávce energií na dobu neurčitou či určitou. Pokud vědí, že mají smlouvu na
dobu určitou, nejsou si vždy jisti, kdy končí. Navíc mají často mylnou představu o době
trvání smlouvy, “ uvádí Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Od roku 2006, kdy je možné změnit dodavatele elektřiny, a od roku 2007, kdy je
možné změnit dodavatele plynu, se mnoho lidí nechalo nalákat na změnu dodavatele.
Později se ale ukázalo, že nebyla tak výhodná, jak se zpočátku jevilo. Jedním z důvodů
bylo automatické prodloužení stávající smlouvy o dodávce energií na dobu určitou, které
spotřebitel při sjednání smlouvy nemusel ani zaznamenat.
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„Spotřebitelé se domnívají, že uzavřeli smlouvu například na dva či tři roky a že po
uplynutí tohoto období se jim smlouva prodlouží na dobu neurčitou, a budou ji pak moci
bez sankcí vypovědět. K tomu však nemusí dojít. Součástí smluv na dobu určitou bývá
článek, kterým dojde k prodloužení smlouvy na další dobu určitou, pokud spotřebitel ve
stanovené lhůtě nevyjádří svůj nesouhlas s takovým prodloužením,“ upozorňuje Lukáš
Zelený. Smlouvu pak nelze vypovědět buď vůbec, nebo jen se zaplacením smluvní
pokuty, jejíž výše může spotřebitele nemile překvapit.
Spotřebitelé si podle dTestu stěžují, že jim někteří dodavatelé odmítají sdělit dobu
trvání smlouvy, výpovědní dobu nebo výši smluvní pokuty za předčasné ukončení
smlouvy a odkazují je na jejich smlouvu a obchodní podmínky. Je pak pro ně obtížné tyto
informace dohledat.
Dodavatel je přitom povinen spotřebitele o obsahu smlouvy na jeho žádost informovat
na základě ustanovení občanského zákoníku. Spotřebitel má právo dozvědět se všechny
rozhodné informace o smlouvě s podnikatelem ještě před uzavřením smlouvy, tím spíš
má tedy takové právo po uzavření smlouvy. „Pokud dodavatelé neposkytují
spotřebitelům požadované informace o jejich smlouvě, jednají nejen proti dobrým
mravům, ale i protizákonně,“ zdůrazňuje Lukáš Zelený.
Povinnost poskytovat spotřebitelům údaje o jejich smlouvách nyní dodavatelům
energií ukládá rovněž energetický zákon. „Energetický zákon po novele výslovně
stanoví, že stávající dodavatel energií i dodavatel, k němuž spotřebitel přechází, jsou
povinni uvádět v souvislosti s uskutečněním změny dodavatele energií pravdivé a úplné
údaje. Mezi takové údaje jistě patří i informace o době trvání smlouvy a smluvních
pokutách souvisejících s ukončením smlouvy o dodávce energií,“ říká Zelený.
Energetický regulační úřad navrhuje zahrnout informaci o trvání smlouvy i do
vyúčtování energií. Tomu se však někteří dodavatelé brání, přičemž odkazují právě i na
novelu energetického zákona, dle které si může spotřebitel informaci o trvání smlouvy
u dodavatele vyžádat.
Informace o probíhající hromadné změně dodavatelů elektřiny a plynu pořádané
spotřebitelskou organizací dTest je možné najít na www.ChciVyhodnejsiEnergie.cz.

Průzkum dTestu: Změna dodavatele energií
Téměř třetina domácností, které v posledních třech letech změnily dodavatele
elektřiny, uzavřela smlouvu o dodávkách energie prostřednictvím podomního prodeje.
Vyplynulo to z průzkumu spotřebitelské organizace dTest. Ukázalo se také, že lidé často
neznají podmínky své smlouvy s dodavatelem energií. 46 % respondentů, kteří měli
uzavřenou smlouvu na dobu určitou, uvedlo, že neví, zda jim hrozí pokuta při
předčasném ukončení smlouvy.
Od roku 2006 mohou spotřebitelé v České republice změnit dodavatele elektřiny, od
roku 2007 je možné změnit dodavatele plynu. Jak se staví české domácnosti ke změně
dodavatelů energií?
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„Spokojenost spotřebitelů s podmínkami na českém trhu s energiemi je dlouhodobě
nízká. Přitom dvě třetiny respondentů v našem průzkumu uvedly, že v posledních třech
letech dodavatele elektřiny neměnily a zhruba stejné množství oslovených v současné
době ani neuvažuje o změně dodavatele. Když nejsme spokojeni s kvalitou běžného
zboží nebo službami prodejce, nebo má-li konkurence lepší cenu, jdeme prostě do jiného
obchodu. V případě odběru energií to čeští spotřebitelé bohužel takto snadné stále
nemají,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení dTestu.
Důvody podle Zeleného částečně ukazuje provedený průzkum. Z respondentů, kteří
za poslední tři roky změnili dodavatele elektřiny, nejvyšší procento (29 %) uvedlo, že je
navštívili podomní prodejci a uzavřeli s nimi smlouvu. 23 % oslovených uvedlo, že si
vhodného dodavatele vyhledali sami, 20 % využilo internetové srovnávače a 11 %
respondentů v posledních třech letech změnilo dodavatele prostřednictvím aukce.
„Nechvalně známé praktiky podomního prodeje považujeme za jednu z příčin, proč
se lidé ke změně dodavatele stavějí s nedůvěrou a obávají se, že jim nepřinese posun
k lepšímu. Také aukce, které byly v minulosti pořádány hlavně obcemi, měly své
nedostatky, spotřebitelé byli například již při registraci zavázáni k podpisu smlouvy
s novým dodavatelem, aniž znali předem podmínky,“ konstatuje Lukáš Zelený.
Výsledky průzkumu ukazují i další bariéru, která lidem brání ve změně dodavatele, a
tou je nízká informovanost o vlastních smluvních podmínkách s dodavatelem. 5 %
respondentů vůbec nevědělo, kterého dodavatele elektřiny mají. Téměř polovina (46 %)
těch, kteří mají smlouvu o dodávkách elektřiny na dobu určitou, neví, zda mají ve
smlouvě sjednané smluvní pokuty za předčasné ukončení smlouvy. 68 % oslovených
uvedlo, že má uzavřenou smlouvu o dodávkách energií na dobu neurčitou, 25 % na dobu
určitou, 7 % respondentů uvedlo, že neví.
„Máme zkušenost s tím, že spotřebitelé mají často mylnou představu o době trvání
smlouvy. Ve smlouvách s některými dodavateli není uvedeno, kdy končí, spotřebitelé si
také stěžují, že jim dodavatelé odmítají sdělit důležité informace. Například právě o době
trvání smlouvy, výpovědní době nebo výši smluvní pokuty za předčasné ukončení
smlouvy. Poskytnout tyto údaje svým zákazníkům je ale ze zákona povinností
dodavatelů. Od počátku letošního roku jim to ukládá i energetický zákon,“ uvádí Zelený.
Nejvýraznější motivem ke změně dodavatele je cena (58 %), výhodnější smluvní
podmínky (9 %) a lepší pověst dodavatele (12 %). „Českým spotřebitelům chybí
přehledná nabídka, je pro ně obtížné vyhodnotit, který produkt je pro ně nejlepší.
Dodavatelé leckdy nabízejí různá cenová zvýhodnění, ale jejich vlastní zákazníci o nich
nemají potuchy. Spotřebitel je v situaci, kdy se o dobrou cenu musí doprošovat, namísto
toho, aby dodavatelé soutěžili o to, kdo mu nabídne výhodnější cenu nebo kvalitnější
služby. Proto jsme se rozhodli uspořádat hromadnou změnu dodavatelů elektřiny a
plynu,“ říká Zelený.
Do hromadné změny dodavatelů energií „Chci výhodnější energie“ pořádané dTestem
se již registrovalo více než 47.000 domácností. Registrace je otevřena do 10. února.
Nejvíce domácností (53 %) má zájem o změnu dodavatele elektřiny i plynu, 44 %
registrovaných domácností chce změnit dodavatele elektřiny.
Převzato: dTest, o.p.s.
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EKO – KOM informuje
Za rok 2015 obyvatelé Hati vytřídili celkem 89,959 tun odpadu - za který obec Hať
od EKO-KOMU obdržela zpět 216.755,50 Kč.
EKO-KOM

01-03/2015 04-06/2015 07-09/2015 10-12/2015 Celkem

Papír

1,951 (t)

2,036 (t)

2,094 (t)

10,979 (t)

17,06 (t)

Plast

6,717 (t)

7,938 (t)

8,6 (t)

8,654 (t)

31,909 (t)

Sklo směsné

10,5 (t)

10,099 (t)

9,408 (t)

10,593 (t)

40,6 (t)

Kov směsný

0,088 (t)

0,087 (t)

0,039 (t)

0,044 (t)

0,258 (t)

0,132 (t)

0,132 (t)

30,402 (t)

89,959 (t)

Nápojový karton směs
Celkem

19,256 (t)

20,16(t)

20,141(t)

Produkce odpadů celkem:
Odpad rostlinných pletiv

4,00 (t)

Jiné motorové, převodové a mazací oleje

0,292 (t)

Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
Pneumatiky

0,156 (t)
9,09 (t)

Laboratorní chemikálie

0,067 (t)

Shrabky z česlí

0,234 (t)

Kaly z čištění komunálních odpadních vod

245,00 (t)

Směs tuků a olejů

10,00 (t)

Spalitelný odpad
Papír a lepenka

17,38 (t)
17,059 (t)

Sklo

40,599 (t)

Barvy, tiskařské barvy

2,244 (t)

Jiná nepoužitelná léčiva

0,001 (t)

Plasty

32,299 (t)

Kovy
Biologicky rozložitelný odpad

1,38 (t)
111,359 (t)

Jiný biologický nerozložitelný odpad

24,12 (t)

Směsný komunální odpad

339,205 (t)

Objemný odpad

29,46 (t)
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INFORMUJEME
♣ Nové úřední hodiny platné pro Obecní úřad v Hati ode dne 29.3.2016
Úřední hodiny:
Pondělí

8.00 -12.00

12.30 - 17.00

Úterý

8.00 - 12.00

12.30 - 15.00

Středa
Čtvrtek

8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

12.30 - 17.00
12.30 - 15.00

Pátek
Pokladní hodiny:
Pondělí

---

---

8.00 -12.00

12.30 - 16.30

Úterý

8.00 - 12.00

12.30 - 14.30

Středa

8.00 -12.00

12.30 - 16.30

Čtvrtek

8.00 - 12.00

12.30 - 14.30

Pátek

---

---

♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v obci Hať
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)
Přistavení a svoz kontejnerů:
sobota dne 30.4.2016 a sobota dne 3.9.2016, vždy
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatelé obce Hať. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
♣ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že očkování proběhne v sobotu dne 07. května 2016
od 12:30 - 13:15 hod. u obecního úřadu a od 13:20 – 13.45 hod. na parkovišti pod
kostelem. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Cena za vakcinaci je 100,- Kč. Psi musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé

25

♣ Svoz popelových nádob v době Velikonoc
Svoz odpadů nebude OZO Ostrava, s.r.o., na Velikonoční pondělí dne 28. 3. 2016
provádět. Z tohoto důvodu proběhne odvoz odpadů v Hati ve 13. týdnu s posunem o
jeden den, tz. ve dnech 30. a 31.3.2016.
♣ Svoz BIO popelnic firmy OZO Ostrava
Bio popelnice (hnědé) se budou v tomto roce svážet dle smlouvy od 1.4.2016 30.11.2016 vždy v pondělí v sudém týdnu.
♣ Sběr BIO odpadů – velkoobjemové kontejnery
Bezplatná služba občanům je určena 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. v období od 1.4.2016-31.10.2016 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.
♣ Dětský bazar Hať
Výprodej dětského oblečení a potřeb pro děti za bezva ceny se bude konat v sobotu
16.4.2016 od 8.00-12.00 hodin v kulturním domě.
Kontakt a rezervace prodejních míst: 737773156, poncikova.martinka@seznam.cz

Staré elektro sbíráme 10 let, vydalo by na 700 rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun. Jen ze železa
získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 10 let předali k
recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 700.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále
ztenčilo ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím
se totiž daří získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou
elektrozařízení vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny
vyrobena ze železa, přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 10
let, kdy se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba

26

polovinu tuzemského sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou
recyklaci více než 15 milionů spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České
republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické
principy ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život.
Potvrdil to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina
dotázaných by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná.
Pětina by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl
hit 90. let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače,
které jsou v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních
sbírkách, se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku, je
pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech
žádnou novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení
jejich životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně
již nešly opravit, zůstávaly dál – - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak
velkou investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60.
letech minulého století. Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve
na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před deseti roky, kdy se do
české legislativy promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se
nevešly, vozit na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly
vytvořeny základy pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost
vyplývající z členství v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku.
Vychází z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se
zbavujeme, se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Rozpis týmů Tělovýchovné Jednoty Sokol Hať jaro 2016
26.3.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
30.4.
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
29.5
30.5.
4.6.
12.6.
19.6.

so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
ne
po
so
ne
ne

15:00
15:30

Muži A
Ludgeřovice - Hať
Hať - Stará Bělá

Muži B

Dorost

15:30
15:30

Píšť - Hať

15:30
16:00

16:00
16:30

Hať - Šilheřovice
Ostrava Jih - Hať

Sl. Ostrava B - Hať
Hať - Hrabyně
volno

16:30
16:30

16:30
16:30

Chuchelná B - Hať

Hať – Dolní Lhota
Svinov - Hať

13:45

Malé Hoštice - Hať

14:15

Hať - Slavkov

14:15

Hať – Budišov n/B.

14:45

Hať – Pustá Polom
Bohuslavice - Hať
Bolatice - Hať

Hať – Dolní Benešov B

Hať – Velká Polom
Staříč - Hať

17:00
17:00

Litultovice - Hať

volno
17:00

Darkovičky B - Hať

17:00

Hať – Štěpánkovice B

17:00

Hať - Fryčovice

17:00

Darkovice B - Hať

14:45
14:45

17:00
17:00
17:00

Darkovice - Hať
Hať - Vřesina
Kozmice - Hať

17:00

Horní Lhota - Hať

14:30 Horní Benešov - Hať

ŽÁCI
16.4.
17.4.
23.4.
24.4.
3.5.
4.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
22.5.
23.5.
28.5.
30.5.

so
ne
so
ne
út
st
so
ne
so
ne
ne
po
so
po

10:00

Hať - Vávrovice

15:30

Budišov n/B. - Hať

16:30
10:00

10:00
17:00

14:30

BENJAMÍNCI
Hať – Hlučín B

14:30

Šilheřovice - Hať

17:00

Baník Ostrava C - Hať

15:00

Hať - Kozmice

15:30

Hať - Píšť

17:00

Hlučín A - Hať

17:00

Darkovičky - Hať

Slavkov - Hať
Hať - Stěbořice
volno
Raduň - Hať
Kozmice - Hať
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Úspěchy haťských chovatelů v celostátním měřítku
Členové ZO ČSCH Hať se zúčastňují se svými zvířaty nejen místních výstav v okrese
Opava, v loňském roce jich bylo 10, kde dosahují výborných výsledků, ale především
reprezentují naší obec na výstavě oblastní, celostátní, evropské a zejména pak na
prestižních speciálkách klubu. V klubech jsou organizování tito chovatelé: Jan Palm,
Josef Plaček, Jiří Popelek ml., Radek Pončík, Mgr. Milan Šula a ing. Pavel Kočí.
Pokud se ohlédneme a zhodnotíme celou loňskou chovatelskou sezonu, tak největším
úspěchem v loňské výstavní sezoně je zisk Čestné ceny na Evropské výstavě v Metách ve
Francii na Husu slovenskou našeho člena Pavla Tománka, který je ale občanem
Ludgeřovic. Jmenovaný se svými husami dosahuje výborných výsledků i na výstavách
v zemi původů této husy, to je na Celostátních výstavách v Nitře, kterých se každoročně
účastní. Taktéž velkých úspěchů dosáhl se svými výbornými Giganty Jan Palm na
Celostátní výstavě v Lysé nad Labem, kde získal na Giganta modrého tmavého Čestnou
cenu a Radek Pončík uspěl se slepicí plemene Hempšírka měděně červená, na kterou
získal Čestnou cenu.
Lednové výstavy NÁŠ CHOVATEL v Lysé nad Labem se zúčastnili 2 naši zástupci a
to Mgr. Milan Šula s králíky plemene Burgundský, na které získal Čestnou cenu. Tato
výstava byla spojená se Speciálkou gigantů, na které Jan Palm obdržel na své holuby
jednak titul Šampion klubu a Čestnou cenu. Výše jmenovaný taktéž vystavoval na
Speciálce gigantů v Újezdě u Brna, ze které si domů rovněž odvážel Čestnou cenou.
Dalším velkým úspěchem je Čestná cena na Českého voláče sedlatého rousného
z chovu Jiřího Popelka mladšího na Speciální klubové výstavě velkých voláčů v Litovli a
jmenovaný obdržel Čestnou cenu i na kachny Indičtí běžci černí na XII. Výstavě Moravy
a Slezska v Přerově. Na této výstavě vystavoval své králíky i Mgr. Milan Šula, který
obdržel Pohár na nejlépe oceněnou samici plemene Burgundský a Pohár na nejlépe
oceněnou kolekci 4 sourozenců Burgundských králíků.
Všem výše jmenovaným děkujeme za reprezentaci naší základní organizace ČSCH a
obce Hať v celostátním měřítku a zároveň jim přejeme úspěšnou chovnou sezonu
v letošním roce.
Mgr. Milan Šula

KULTURA

Evangelium podle houslí
Předprodej vstupenek na letošní představení hudebně divadelní velikonoční
inscenace Evangelium podle houslí začal v pondělí 1. února, na všech
pobočkách Ostravského informačního servisu. Chrámové oratorium ostravského
skladatele Pavla Helebranda v provedení 180 zpěváků a hudebníků v čele s Jiřím
Pavlicou a Hradišťanem zazní v čerstvě zrekonstruované katedrále Božského Spasitele
v Ostravě v pondělí 4. dubna a o týden později 11. dubna v chrámu Panny Marie Sněžné
v Olomouci.
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Za posluchači a diváky se tak dílo vrací opět po třech letech. V Ostravě se uvádělo
v letech 2009 až 2011 a vidělo ho na 7 tisíc lidí, v roce 2013 se hrálo s velkým úspěchem
v Ludgeřovicích. Premiéru mělo v emočně vypjaté atmosféře po teroristickém útoku na
newyorská dvojčata v roce 2001 u Olomouce na Svatém Kopečku a jeho součástí tehdy
byla i pouť.
„Už když mě před lety požádal autor Pavel Helebrand o účinkování v Evangeliu, mě
tato spolupráce velmi oslovila a věděl jsem, že má smysl. Mezitím se v naší společnosti,
v naší zemi a v Evropě událo mnoho
změn, které přímo vybízejí k tomu,
abychom si připomínali hodnoty kultury
vyrůstající
z křesťansko-humanistických
kořenů. Myslím si, že právě tato inscenace
je nejlepší odpovědí na nově vzniklou
situaci,“ řekl ke svému angažmá
v představení Jiří Pavlica.
Myšlenkou
vytvořit
hudebně
dramatické dílo na základě evangelií
Nového zákona se Pavel Helebrand začal
zabývat ve druhé polovině devadesátých let.
„První baladou byla Večeře Páně, kterou
jsme si s mojí dcerkou zpívali u nás na
chalupě. Během příštích měsíců vznikaly
další balady. Když už jich bylo hodně,
napadlo mě, že bych z nich mohl vytvořit
celek, který by na rozdíl od pašijových her
nezachycoval jen Ježíšovy poslední dny, ale
události provázející jeho celé veřejné
působení,“ vzpomněl skladatel a libretista
Pavel Helebrand. Volba Jiřího Pavlici jako
hlavního protagonisty byla jednoznačná.
„Cítil jsem, že roli Ježíše Krista musí ztvárnit člověk, který je nejen dobrým muzikantem,
ale i výraznou osobností, k níž lidé přirozeně cítí lásku a úctu. Neznali jsme se osobně.
Ale když jsem ho oslovil a celé dílo mu přezpíval, hned souhlasil,“ doplnil Pavel
Helebrand.
Stylově vrstevnaté oratorium Evangelium podle houslí je určeno pro sóla, smíšený
sbor, dětský sbor, cimbálovou muziku, smyčcový orchestr, dechový orchestr, varhany a
bicí nástroje. „Hra zpracovává evangelia Nového zákona,“ řekla producentka ostravského
představení Ilona Kučerova: „Libreto čerpá z tradic velikonočních pašijových her, hudba
je inspirována moravskými vokálními projevy. Vyzvánění a vytrubování uvozuje zpěvy a
písně, jimiž prolínají činoherní výstupy a voicebandy, pantomima, halekačky, modlitby a
nářky nad mrtvými. V baladách se ke zpěvu přidává i publikum a účastní se tak na
příběhu, který si vypráví celé společenství shromážděných. Každý jako by znal některou
z událostí Ježíšova života, které postupně vyvstávají před našima očima: Ježíš
představovaný Jiřím Pavlicou sbírá apoštoly - muzikanty Hradišťanu, dává se pokřtít
Janem Křtitelem, rozmlouvá s ďáblem na poušti a začíná své veřejné působení proměnou
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vody ve víno. Události, zprvu plné evangelijní radosti, posvátnosti a zázraků, se však
postupně dramaticky proměňují. Ježíš zachraňuje Máří Magdalénu před ukamenováním,
jeho střety se zákoníky jsou čím dál ostřejší. Děj nabývá na hrozivosti smrtí Jana Křtitele
a zradou Jidášovou a vrcholí událostmi Velikonočního týdne - odsouzením a
ukřižováním Ježíše na hoře Golgotě. Teprve závěrečná slavnostní balada o Vzkříšení a
Nanebevzetí Božího Syna přináší katarzi a dovršuje tak radostnou zvěst celého
Evangelia.“ „Představení jsme hráli snad už desetkrát, a pokaždé je jiné. V obrovském
počtu téměř dvou stovek účinkujících je to zákonité. Svým projevem se každý liší a
přináší něco nového. Ale to je spíše formální znak. Za daleko důležitější považuji, že
letošní provedení se bude odehrávat v docela jiné společenské atmosféře, kdy mnohé
situace a skutečnosti z Evangelia se nám všem, účinkujícím i divákům, zcela jistě vyjeví
v dosud netušených souvislostech a kontextech,“ dodal Jiří Pavlica.
Spolu s Jiřím Pavlicou a Hradišťanem budou v představení účinkovat sólisté
Veronika Holbová, Anna Nitrová Číhalová, Jakub Tolaš, Tomáš Vzorek, Pavel Liška,
Juraj Čiernik, Jiří Halama, Norbert Lichý, Jiří Sedláček, Jindřich Jakubal, dále členové
operního souboru a Operního studia Národního divadla moravskoslezského vedeného
sbormistryní Lenkou Živockou, Pěvecký sbor Gymnázia Olomouc-Hejčín se
sbormistryněmi Lenkou Dohnalovou Mlynářovou a Vendulou Burgetovou, Pěvecký sbor
města Klimkovic se sbormistryní Miroslavou Halatovou, Zašovský chrámový sbor se
sbormistrem Petrem Borovičkou, Proměny Prostějov se sbormistryněmi Lenkou
Dohnalovou Mlynářová a Pavlou Copkovou, dětské hudecké muziky Iskérka a Trnečka
při Základní umělecké škole E. Runda ze Slezské Ostravy s vedoucí Jarmilou
Červenkovou, Musica Opavia pod vedením Milana Zajíce, členové orchestrů Národního
divadla moravskoslezského a dalších ostravských hudebních těles, varhaníci Josef Fojta a
Lenka Živocká, a ti všichni pod taktovkou dirigenta Petra Šumníka.
Záštitu nad ostravskými představeními převzali biskup ostravsko-opavské diecéze
František Václav Lobkowicz a starosta obce Ludgeřovice Daniel Havlík. Hrát se bude
v 10 hodin dopoledne převážně pro školy, ale i pro veřejnost, večerní představení začne
v 19.30.
Vstupenky na večerní představení v cenách od 150 korun na volná sezení do 400 na
konkrétní místa a na dopolední představení v jednotné ceně 70 korun zájemci mohou
zakoupit na všech pobočkách Ostravského informačního servisu, v předprodeji
Národního divadla moravskoslezského v ulici Čs. legií a také v budově Telepace na
Kostelním náměstí 2 v Ostravě.

Štěrkovna Open Music nabídne živý souboj
balkánských rytmů
Mimořádný projekt založený na živém souboji dvou kapel hrajících balkánskou
hudbu připravují na letošní XII. ročník pořadatelé festivalu Štěrkovna Open Music, který
se poslední červencový víkend uskuteční v Hlučíně na Opavsku. Program nazvali Balkan
Battle live. V divoké bitvě se utkají rumunská dechovka Fanfara Transilvania a parta
pražských punkových klaunů Circus Problem. Půjde pravděpodobně o první takovýto
mezinárodní souboj na českých pódiích.
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"Takovéto souboje jsou běžné. Vždy ale spolu soupeří třeba dvě rumunské
dechovky. V našem případě jsme se rozhodli tento model posunout a nabídnout něco, co
tady ještě nebylo. Mezinárodní hudební bitvu," vysvětlil pořadatel festivalu David
Moravec. Balkánský styl zvolil, protože ho posluchači milují, je skočný a svižný,
rytmický a melodický. "Takže pro souboj nanejvýš vhodný, navíc trochu exotický a
přitom našim posluchačům blízký,“ dodal.
Detaily Balkan Battle live pro Hlučín řeší pražský producent Michael Tardík: „V
minulých letech jsem se setkal s oběma kapelami a obě mě okouzlily. „Při společném
klábosení v backstage jsem nadhodil nápad na takový souboj a klukům z obou kapel se
zalíbil. Takže se proti sobě postaví nejaktuálnější world music, balkan beat skupina z
Česka, která patří k nejvyhledávanějším kapelám pražské klubové scény, a originální
uskupení ze země hraběte Drákuly, které se minulý rok poprvé představilo v Praze a v
Plzni. Tam Fanfara Transilvania hrála na festivalu Živá ulice u příležitosti Evropského
města kultury 2015.“
Circus Problem kombinuje balkánskou dechovku, diskotékový beat, laciný pop a
špinavý house. S albem Born not typical parta bourá kluby po celé České republice i v
zahraničí. Uskupení cirkusových klaunů a muzikantů poněkud bláznivého charakteru
vzniklo v roce 2012 a má za sebou i řadu pouličních vystoupení, městských oslav a
festivalů.
Tradiční rumunská dechovka Fanfara Transilvania se zrodila v podhůří Dealul
Cetatii v Karpatech ve městečku Cugir v roce 2008. Jejími členy jsou bratři a bratranci,
kmotři, strýcové a synovci, kteří předávají své nadšení pro muziku z otce na syna a
zachovávají tak bohaté hudební tradice. Desítka muzikantů interpretuje dávnou
cikánskou muziku v závratném tempu až 200 tepů za minutu.
„Kapely se budou střídat, každá zahraje jednu píseň. Po každé budou posluchači
rozhodovat potleskem, která byla lepší. Kapela, která vyhraje a získá větší diváckou
přízeň, se za rok vrátí opět na pódium Štěrkovny Open Music, aby své vítězství obhájila
v souboji s dalším vyzyvatelem,“ doplnil David Moravec.
„Souboj dvou kapel bude technicky o něco náročnější než obvyklé koncerty, ale i
když to není obvyklý koncept, nepůjde o nic, co by standardní festivalová produkce
nemohla dobře zvládnout. Budeme prostě připravovat obě skupiny najednou. Koncert
bude trvat kolem hodiny a půl. Kapely budou hrát některé stejné písně, především lidové
písně Balkánu. Divák bude moc sám vyhodnotit, jaké podání se mu líbí víc. No a ke
konci souboje předpokládáme utržení ze řetězu a společný jam,“ navnadil Michael
Tardík.
XII. ročník hudebního festivalu Štěrkovna Open Music se opět odehraje na březích
Hlučínského jezera 29. a 30. července. Obdobně jako v loňském roce i tentokrát bude
jeho generálním partnerem město Hlučín. Protože město letos slaví 760. výročí svého
založení králem Přemyslem Otakarem II., bude mít festival přívlastek Hlučín SPEIÁL
760. Pořadatelé používají také označení Festival mimořádných projektů. Duel balkánské
hudby je jedním z nich, dalším je například také pocta Petrovi Hapkovi s názvem Na
cestě, ve které Michal Horáček uvede zpěváky Ondřeje Rumla, Lenku Novou, Segrada.
Dále si v Hlučíně zahrají kapely Horkýže Slíže, Mig 21, Jelen a mnoho dalších.
Vstupenky na festival jsou v předprodeji k dostání za 410 korun. K dispozici je i
speciální VIP vstupenka. Letos poprvé si návštěvníci mohou předplatit také parkování.
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Vstupenky se dají koupit v síti Ticketstream a v lokálních předprodejích jako Informační
centrum Hlučín, Sluna Opava či Hospoda 56 v Hlučíně.
Ivana Gračková, tisková mluvčí města Hlučín

Mezinárodní kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2016
Č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

Název akce
Novoroční koncert
Novoroční koncert duchovní hudby
Mezinárodní turnaj halového fotbalu
Den pro ženu
Wielkanocna Procesja Konna w Bieńkowicach
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych w Tworkowie
Mezinárodní školní fotbalový turnaj „O pohár
starosty obce“
Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev mužů
i žen
TFA – Hasičská silová soutěž
Hudba nezná hranic
Jarmark na granicy w Chałupkach
Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka Liszta i
Ludwika van Beethovena
Letní kino
HAFEST
Noc kostelů s pogramem – koncert aj.
Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ
Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ
Cyklovýlet Píšť a okolí
XVIII. ročník soutěže mladých hasičů „ O putovní
pohár starosty obce“
XVII. ročník turnaje v kopané žáků „ O putovní
pohár starosty obce“
Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu
IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
Den obce
Spływ Kajakowy „Otwieranie Granicznych
Meandrów Odry
X Międzynarodowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
Raciborskiego

Termín
10.01.2016
10.01.2016
30.01.2016
05.03.2016
28.03.2016

Organizátor
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Šilheřovice
Obec Šilheřovice
Gmina Krzyżanowice

21.-22.04.2016

Gmina Krzyżanowice

09.05.2016

Obec Šilheřovice

13.05.2016

Obec Píšť

14.05.2016
15.05.2016
22.05.2016

Obec Šilheřovice
Obec Hať
Gmina Krzyżanowice

28.05.2016

Gmina Krzyżanowice

03.06.2016
04.06.2016
10.06.2016
Červen 2016
Červen 2016
11.06.2016

Obec Šilheřovice
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Hať
Obec Šilheřovice
Obec Píšť

18.06.2016

Obec Hať

18.06.2016

Obec Hať

18.06.2016
19.06.2016
25.06.2016

Gmina Krzyżanowice
Gmina Krzyżanowice
Obec Hať

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice
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26. Tradiční turnaj v minogolfu
27. Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar
28.
Wójta Gminy Krzyżanowice
29. ODPUST – odpustový koncert duchovní hudby
Odpustové veselice ODPUST-FEST 2016
na prostranství před obecním úřadem
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční Píšťský odpust (2 bohoslužby
a odpolední koncert duchovní hudby
30. Dožínky
31. Dożynki Gminy Krzyżanowice w Zabełkowie
32. Chovatelská a zahrádkářská výstava
33. Krmáš
Zahradkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny
34.
a hobby
35. Šilheřovický krmáš – Gulášfest
36. KOLAJA
37. Vánoční ladění
38. Vánoční koncert

14.07.2016
16.07.2016

Obec Píšť
Obec Šilheřovice

23.07.2016

Gmina Krzyżanowice

06.08.2016

Obec Píšť

05.- 08.08.2016

Obec Píšť

06.08.2016

Obec Píšť

07.08.2016

Obec Píšť

28.08.2016
17.-18.09.2016
17.-18.09.2016
18.09.2016

Obec Hať
Gmina Krzyżanowice
Obec Hať
Obec Hať

01. – 02.10.2016

Obec Píšť

29.10.2016
20.11.2016
Prosinec 2016
26.12.2016

Obec Šilheřovice
Obec Hať
Obec Hať
Obec Šilheřovice

Ha Kultura: Zveme na Hafest a Hlučínský majáles!
www.hakultura.cz

Hlučínský majáles: 29. dubna 2016 od 15:00, nádvoří hlučínského
zámku
Hafest: 4. června 2016 od 15:00, areál u hráze v Hati.
Hlučínský majáles
29. dubna 2016 od 15:00, nádvoří hlučínského zámku
Hlučínský majáles má v Hlučíně už několikaletou tradici. Tento rok bude opět ve
květinovém stylu, jak si určili sami studenti. Poté bude pokračovat stavění májky na
náměstí s vyhlášením krále a královny majálesu, následně pak program v prostranství
hlučínského zámku.
Harmonogram:
14:50 15:15 Průvod, májka na náměstí
15:20 16:10 Pěvecký sbor gymnázia
16:45 17:30 Světlo
17:55 18:40 Cocaine Party
19:05 19:55 Ptakustik s kapelou
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20:20 21:15 That Shy Band
21:45 22:40 Sakumprásk
23:05 23:55 Krackhouse Family
0:00 01:00 Afterparty
Účinkující:
Sakumprásk- Karvinská ska-punková kapela funguje přes 12 let, od jejího vzniku
odehráli mnoho koncertů v Čechách, na Slovensku, ale třeba i v Banátu. V Hlučíně se
objevili na historicky prvním majálesu v roce 2010 na náměstí. Teď si to zopakují, jen o
pár desítek metrů opodál, u zámku.
http://bandzone.cz/sakumprask
Ptakustik s kapelou- Akustický sólový projekt bývalého zpěváka z Punkhart se začal
datovat roku 2013, přesun od punkrocku k písničkářství mu přinesl například druhé místo
v soutěži Radegast Líheň 2015. Ptakustik sází na chytlavé melodie s českými texty písní.
Na majálesu bude mít premiéru s doprovodnou kapelou, tak je určitě se na co těšit.
http://bandzone.cz/ptakustik
That Shy Band- Havířovská kapela v čele se sympatickou zpěvačkou lze zařadit k jazzpop-rockabilly žánrům. Skupina hraje covery známých písní, dominantou je hra na
kontrabas, která dotváří specifický rockabilly zvuk kapely.
www.facebook.com/thatshyband
Krackhouse Family- Tuto funky revival kapelu není potřeba v Hlučíně a okolí dlouze
představovat. Skupina funguje od roku 2014 a jejím specifikem je ženský zpěv
v doprovodu tří vokalistek. Písně např. od Bruna Marse, Pharella Williamse, dua Daft
Punk či Amy Winehouse uzavřou letošní majáles.
www.facebook.com/KrackhouseFamily
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.
http://bandzone.cz/cocaineparty
Světlo- Mladí kluci z Havířova fungují teprve krátce a do podvědomí posluchačů se
teprve snaží dostat. Hrají autorské písně v pop-rockovém stylu s českými texty.
http://bandzone.cz/svetlo
Pěvecký sbor gymnázia- Program letošního majálesu otevře sbor hlučínského gymnázia
vedený profesorem Petrem Hrabovským.
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
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vstupném podaří něco vybrat, peníze půjdou do dalšího ročníku majálesu, který by mohl
být zas o něco lepší a propracovanější.
Web: www.hakultura.cz/majales

Hafest
4. června 2016 od 15:00, areál u hráze v Hati.
Harmonogram:
15:20 16:05 Nová Vlna
16:30 17:15 Easy Steps
17:45 18:35 Light & Love
19:05 20:00 Etna Kontrabande
20:30 21:30 Mňága a Žďorp
22:00 23:00 Mirai
23:30 00:20 ATMO music
Vstupné: 120 Kč v předprodeji (doplníme), 150 Kč na místě
Účinkující:
Mňága a Žďorp je hudební skupina patřící mezi špičku české alternativní pop-rockové
hudby. Tuto kapelu z Valmezu není potřeba dlouze představovat, na festivalové i klubové
scéně působí od osmdesátých let, mezi nejznámější skladby lze zařadit například:
Hodinový hotel, Měsíc, Nejlíp jim bylo, Písnička pro Tebe, Spaste svoje duše, I cesta
může být cíl a další.
www.mnaga.cz
ATMO music je populární uskupení libereckých umělců na pomezí rapu a hip hopu.
Skladby jako například Polety s hostujícím Sebastianem, či Andělé, Ráno, Stíny a další,
patří k oblíbeným skladbám populárním hlavně mezi mladými.
www.facebook.com/ATMOrapmusic
Mirai je regionální popová kapela, v obměněné sestavě vystoupili na Hafestu dříve s
Dolls In The Factory. Dnes se do podvědomí posluchačů dostali zejména jako
předskokani podzimního halového turné Kryštof. V rádiích aktuálně dobývá první příčky
jejich singl Cesta z města, dříve například Dítě robotí či Souznění.
www.miraimusic.cz
Light & Love jsou mladí a velice nadaní hudebníci z Nového Jičína. Tito bratři dříve
působili ve skupině Johny Said The Number. V rádiích se objevily jejich singly
Blueberry Sky a True. Silnou stránkou této mladé a energické kapely jsou výrazné vokály
a chytlavé melodie, které baví jak mladé, tak starší publikum.
www.facebook.com/lightandlovemusic
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Etna Kontrabande je polská reggae-ska-rocková kapela působící pod předchozím
názvem Etna od konce devadesátých let. Jak jsme se již v minulosti několikrát
přesvědčili, na Hafestu je reggae velmi oblíbené (viz vystoupení Bongostan loni). Tato
kapela odehrála bezmála 600 koncertů, nejčastěji v Polsku, ale objevila se také u nás na
festivalu Sázavafest či pražském United Islands.
http://www.etnakontrabande.pl/
Easy Steps je mladá ostravská pop rocková kapela, která si své místo na hudební scéně
pomalu vydobývá. Texty jejich písní jsou jak v češtině, tak i v angličtině. V současné
době připravují svůj první videoklip k singlu Do It Again.
bandzone.cz/easysteps
Nová Vlna je opavská akustická indie folková kapela hrající ve čtyřčlenné sestavě (2
kytary, housle, cajon). Tato kapela prezentuje autorskou tvorbu s českými texty a otevře
šestý ročník Hafestu.
www.facebook.com/novavlnaopava
Kompletní informace a videa v odkazech na našich stránkách: www.hakultura.cz/hafest
Jana Stočková,předseda spolku Ha Kultura z.s.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vánoční zájezd do Vídně
Dne 22. prosince se 13 žáků z naší ZŠ zúčastnilo výletu organizovaného spolkem
Begegnungszentrum z Hlučína do předvánoční Vídně. Dva naši žáci tento výlet vyhráli v
rámci recitační soutěže, ostatní měli možnost jet za skvělou cenu 200Kč (cesta, oběd,
vstup do zámku Schönbrunn a do parlamentu). Opět tak měli možnost slyšet němčinu od
rodilých mluvčích, a také poznali hlavní město Rakouska.
Mgr. Lenka Ochvatová

Tento zájezd se konal dne 22. 12. 2015. Navštívili jsme spoustu nádherných budov a
dokonce jsme stihli bohaté vánoční trhy. Navštívili jsme zámek Schönbrunn, kde žil císař
František Josef I. V poledne jsme šli na oběd. V restauraci nám přichystali Vídeňský
řízek, hranolky s pikantní omáčkou a paprikami.
Potom jsme se podívali do parlamentu Rakouska – Uherska a současného
parlamentu. Byl to veliký zážitek, na který se nedá jen tak zapomenout. V podvečer jsme
byli nakupovat na vánočních trzích. Večer jsme shlédli gotickou katedrálu sv. Štěpána
(Stephansdom).
Byl to krásný výlet plný naučného poznání Vídně.
Klára Plačková, 7. třída
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Návštěva obecního úřadu
Mě se líbilo všechno a nejvíc se mi líbilo rozhlas a kancelář od pana starosty. Pak ostatní
kanceláře. A mohli jsme si vyzkoušet něco říct, ale nikdo nechtěl.
Klára Kučatá

Mně zaujalo, jak je malé „studio“ k přehrávání písniček do rozhlasu, myslím tím mluvení
o tom, co se bude dít apod. Taky jsem nevěděla, že rozloha obce je tak velká. Věděla
jsem, že Hať není malá obec, ale takhle velkou jsem ji nikdy neviděla. Pan starosta byl na
nás velmi milý, odpovídal i na záludné otázky. Překvapilo mě, že jsme dostali i malý
dárek, do kterého teď třídím odpad a sbírám papír.
Terezie Štěpánová

Líbila se mi budova obecního úřadu a jsem rád, že jsem ji poznal lépe. Také, že jsem se
krajně seznámil se starostou a panem Šulou. Zjistil jsem, jak to na obecním úřadě
funguje, kdo tam pracuje, kdo co musí dělat. Byl jsem rád, že jsme dostali odpovědi
k otázkám.
Ondra Wažik

Zaujalo mě to, kolik váží zvony na kostele. Potom se mi líbilo, jak jsme se šli podívat po
celém obecním úřadě. Bylo to fajn, dostali jsme baterky a tašky.
Dominik Vilkus

Nejvíc mě překvapila rozhlasová místnost a kancelář starosty. Jinak hezké a líbilo se mi,
jak jsme mohli mluvit do rozhlasu.
Šimon Gajda

39

Na obecním úřadě mně nejvíce zaujala kancelář starosty a zasedací místnost. Líbilo se
mi, že jsme si mohli prohlednout jak pracovníci složitě pracují. Byl to dobrý pocit sedět
na židli na nichž sedí člen zastupitelstva. Nejvíc mně překvapil dar při našem odchodu.
Julie Smolková

Líbilo se mi, že pan starosta nám odpověděl na všechny otázky, i když pár jich nevěděl,
tak si je napsal a pošle nám odpověď přes p. uč. Kozlovou. Že jsem viděl místnost, kde
se vysílá rozhlas a mohli jsme něco říct.
Ondra Šústek

Na obecním úřadě se mi líbilo. Rozhlasová místnost, rozsáhlá komunita, protipovodňové
přehrady, historie obce, mapy, informace.
Dan Schmiedhammer

Moc se mi tam líbilo. Dozvěděl jsem se hodně věcí.
Patrik Falhauer

Dne 9. 2. 2016 navštívila 6. třída obecní úřad. Děti mohly vidět, kde se vysílá rozhlas,
různé kanceláře a mohli se pobavit s panem starostou a panem místostarostou. Velmi se
nám to líbilo.
Eva Jarošová

Mě se na obecním úřadě líbilo to, že jsme si mohli vše prohlédnout. Líbilo se mi ještě, že
jsme mohli kouknout do místnosti, kde se hlásí rozhlas. Líbily se mi tam ty mapy. Taky
jsme se mohli kouknout do všech kanceláří. Ještě se mi líbilo, že jsme se mohli na cokoli
zeptat.
Edita Kielarová

Na návštěvě obecního úřadu se mi líbilo prostředí, ve kterém je. Velice se tam hodí. Taky
se mi líbilo starostovo povídání o obci – povídal tak že by to každého bavilo. Dozvěděla
jsem se kvůli něho hodně věcí. Líbilo se mi tam.
Tereza Kamrlová

Moc se mi tam líbilo. Poznali jsme kanceláře a různé lidi, kteří tam pracují. Viděl jsem
také rozhlasovou stanici. Poté jsme si donesli domů hezké suvenýry.
Jakub Havránek

Líbily se mi odpovědi pana starosty, protože jsem se dozvěděla hodně nových věcí.
Zaujala mě například obrovská spotřeba vody v čističce odpadních vod. Také se mi líbily
kanceláře pracovníků, kteří tam pracují. V jedné z nich sedí i moje teta Pavlína
Svobodová. Dozvěděla jsem se například jak velkou rozlohu má Hať. Byla to pěkná
procházka po Hati a líbilo se mi to.
Andrea Dudková

Líbilo se mi, že nám pan starosta odpověděl na všechny otázky a ty které nevěděl, nám
zjistí. Netušila jsem že, rozhlasová místnost je tak malá. Byla jsem ráda, že jsem dostala
dárek na třídění odpadu.
Nela Petříková

40

INZERCE

GARÁŽOVÁ VRATA
www.vrata-ostrava.cz
Stavíme ploty na klíč






Pletivové ploty
Svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000

SERVIS OKEN A DVEŘÍ
Servis, údržba všech typů oken a dveří
Opravy kování – výměna skel, těsnění
Žaluzie a fotožaluzie
Látkové rolety – japonské
Síta proti hmyzu
Držáky truhlíků – okenní sušáky

Tel.: 722 491 435
email: udrzbaoken@seznam.cz

www.udrzbaoken.eu
41

42

43

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Pěkník Eduard
Filip František
Plačková Ludgarda
Zezulová Vlasta
Palmová Gertruda
Klemencová Berta
Schwenznerová Jarmila
Csörgeiová Katarina
Gogolínová Leopoldina
Brož Robert
Hluchníková Olga
Vyletělek Reinhold
Janošová Hilda
Popelková Hilda
Strádal Ivo
Biernatová Gertruda
Hruška Jan
Kučerová Gabriela
Hluchníková Felicita

89 let
88 let
87 let
87 let
86 let
85 let
84 let
84 let
84 let
83 let
82 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let

Plačková Renata
Köhler Alfréd
Kalvarová Eliška
Bilíková Anežka
Placzek Gerhard
Valachová Edeltrauda

75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let

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