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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
uběhly téměř tři měsíce od posledního vydání našeho zpravodaje. I když veškeré
informace o dění v naši obci jsou Vám k dispozici na internetových stránkách nebo
na INFO kanálu obce INFO HAŤ, přesto mi dovolte, abych Vás informoval i já o dění
v naši obci.
V minulém čísle proběhla informace o tom, že byly vyhlášeny dvě soutěže na
dodavatele staveb „Chodník K Hubertu“ a „MK Rychlovecká“. Dodavatelem stavby
„Oprava MK Rychlovecká“ se stala společnost STRABAG a.s. Ostrava, která zahájila
stavbu v květnu letošního roku. V dané lokalitě došlo k omezení provozu vozidel, chtěl bych
Vás proto poprosit a požádat o trpělivost a o vyšší pozornost na upravovaném úseku.
Rovněž projekt na vybudování chodníku na ulici k Hubertu již byl vysoutěžen –
dodavatelem této stavby je společnost JANKOSTAV s.r.o. Ostrava. Předpoklad zahájení
této stavby je v termínu 10. 7. 2017. Na tuto stavbu byla podána žádost o dotaci na Státní
fond dopravní infrastruktury, ale do dnešního dne jsme neobdrželi informaci, zda-li byla
žádost úspěšná či ne.
Další místní komunikací, která by měla být v letošním roce opravena, je místní
komunikace K Remízce v úseku křižovatky s Úvozovou cestou až ke křižovatce na
Karlovec. Na tuto komunikaci byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Žádost byla úspěšná. V těchto dnech bude probíhat výběrové řízení na dodavatele
této stavby.
Určitě se nezabýváme pouze komunikacemi a jejich opravami, v tomto období došlo
k vykopání a betonáži základových patek pro prvky workoutového hřiště, které bude
umístěno v ¼ asfaltového hřiště u základní školy.
Nejen mladí, ale i naši starší čtenáři už netrpělivě čekají, až se znovu otevřou dveře
místní knihovny. Rekonstrukce místní knihovny je téměř před závěrem a věřím, že termín
27. 6. 2017 bude termínem, kdy si opět po delší odmlce můžete vypůjčit knihy ve Vaší
rekonstruované místní knihovně.
Tolik v krátkosti informace ke stěžejním stavebním akcím v naší obci.
Dovolte mě, abych Vás jménem zastupitelstva obce, rady obce, ale i jménem svým
co nejsrdečněji pozval na „DEN OBCE Hať“, který se uskuteční v sobotu 1. 7. 2017 od
15.00 hod. před kulturním domem.
„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž
životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ Seneca, římský filozof
Vážení spoluobčané přeji Vám do nadcházejících letních dnů příjemné prožití
dovolené, odpočinek a načerpání co nejvíce sil.
Werner Vyletělek, starosta obce

I takové věci se dějí…
Při jarní prohlídce účelových polních komunikací jsem zjistil tuto neobvyklou
skutečnost – viz. fotografie.
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Jarní prohlídka proběhla koncem
měsíce dubna 2017.
Na polních
komunikacích byly neoprávněně vykáceny
vzrostlé a dovolím si říct - zdravé stromy.
Jednalo se o tři kusy dubu letního
s průměrem pařezu od 22 cm do 67 cm a
jedné třešně obecné o průměru pařezu 50

cm. Bohužel po těchto vzrostlých
stromech zůstaly pouze pařezy o
uvedených průměrech a neuklizené větve
po vykácených stromech.
Tímto problémem se zabývala rada
obce a následně o této skutečnosti byli
informováni zastupitelé obce na svém
řádném zasedání. Výše popsané stromy
byly orientačně ohodnoceny dle metodiky AOPK ČR na celkovou hodnotu 112 933,-Kč.
Rada obce uložila starostovi obce podat trestní oznámení na Policii ČR na neznámého
pachatele. Trestní oznámení bylo podáno dne 12.5.2017.
Je mě to velice nepříjemné, že Vás musím informovat i o takovýchto až nemorálních
záležitostech, ale i takové věci se v naší obci dějí.
Chtěl bych apelovat na Vás všechny, kterým nejsou lhostejné takovéto incidenty,
pokud byste snad někoho viděli a našli tu odvahu, sdělte tuto skutečnost na Obecní úřad za každou informaci budeme vděčni.
Werner Vyletělek,
starosta obce
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VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 14.zasedání dne 12.6.2017
zabývalo především:
-

-

Schválením programu 14. zasedání a kontrolou plnění usnesení z 13.zasedání ZO
Informací z jednání RO od 13.zasedání ZO
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hať za rok 2016
Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2016 včetně pohledávek a závazků
Závěrečným účtem Svazku mikroregionu Hlučínska za rok 2016
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu „Chodník pro pěší
na MK Lipová v úseku MŠ autobusová zastávka“
Závěrečným účtem a účetní závěrkou obce Hať za rok 2016
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření a zprávou o výsledku kontroly
hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí mikroregionu Hlučínska za rok
2016
Návrhem na pořízení změny Územního plánu obce Hať
Vyřazením osobního automobilu Ford Fiesta z majetku obce
Návrhem na pořízení územních studií dle Územního plánu obce Hať
Návrhem na provedení celkové opravy MK K Remízce

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Vyřazením zničeného a nefunkčního obecního majetku, vč. os. automobilu Ford Fiesta
- Žádostí o odkoupení části obecního pozemku p.č. 2824/10 k.ú. Hať k výstavbě
novostavby RD
- Žádostí JSDH Hať na finanční příspěvek na zakoupení kompresoru
- Uzavřením smlouvy se smluvním lékařem o zajišťování zdravotnické péče pro
zaměstnance obce
- Organizačně-technickým zajištěním Dne obce
- Nájemní smlouvou na provozování sportoviště – tenisového kurtu
- Uzavřením smluv o budoucích smlouvách o zřízení úplatného věcného břemene na
obecních pozemcích p.č.488, 2817/1 a 3305, k.ú. Hať, přípojky NN pro novostavby RD
- Žádostí HC Hať o finanční příspěvek
- Zajištěním měření hluku a vibrací u pracovníků údržby obce – doplnění kategorizace
prací
- Žádostí stavebníka RD o přeložení odvodňovacího kanálu na p.č. 749/2 k.ú. Hať
- Uzavřením Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene pro obecní pozemky
p.č.3833 a 3789 k.ú. Hať- vybudování druhé větrné elektrárny
- Navýšením MP ze psů dle OZV č.1/2016 v případě nedodržení termínu splatnosti
- Pořízením nového kopírovacího stroje pro potřeby OÚ
- Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2016 včetně pohledávek a závazků
- Zprávou o přezkumu hospodaření obce Hať za rok 2016
- Návrhem na rozpočtové opatření č.1/2017
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Realizací nového workoutového hřiště pro dospívající a dospělé za hřišti u ZŠ
Zpracováním PD pro stavbu Hať – chodník ke hřbitovu a rozšíření komunikace
Pořízením samojízdného mulčovače pro technický dvůr
Rozhodnutím Ministerstva kultury o schválení projektu Modernizace technického
vybavení Místní knihovny v Hati
Pořízením územních studií pro lokality US1-Stavy, US2-Horní místní trať, US3-Mlýnská
Výsledkem VZ Hať – oprava MK Rychlovecká a Hať – místní komunikace k rodinným
domům
Uzavřením smlouvy o výkonu přezkoumání hospodaření obce na rok 2017 a 2018
Podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na projekt Chodník pro pěší na
MK Lipová v úseku MŠ - autobusová zastávka Hať-škola
Výsledkem VZ Hať – chodník podél části MK K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného
příkopu
Povolením konání kampaně Český den proti rakovině na území obce
Souhlasem pro ZŠ a MŠ Hať, p.o., s investičními a neinvestičními potřebami, záměry a
plány v rámci aktivit a projektů MAS Hlučínsko
Zjištěním o nepovoleném kácení vzrostlých stromů na obecních pozemcích a podáním
trestního oznámení na neznámého pachatele na Policii ČR
Výsledkem konkurzního řízení na funkci ředitele p.o. ZŠ a MŠ Hať
Návrhem občana obce na změnu Územního plánu obce Hať
Schválením a podpisem smlouvy na umístění a provozování kontejnerů na sběr použitého
textilu v obci
Navýšením finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Hať, p.o., o účelově vázané prostředky
Návrhem na uzavření a provoz mateřské školy v době letních prázdnin
Žádostí občana obce na vytýčení obecních pozemků (obecních komunikací) a tím
zpřístupnění jeho pozemků
Návrhem na rozpočtové opatření č.2/2017
Programem 14.zasedání ZO
Umístěním dobrovolného vstupného z koncertu Hudba nezná hranic na charitativní účely
Revokací usnesení RO č.R71/6
Výroční zprávou Charity Hlučín za rok 2016
Výpovědí smlouvy o nájmu nebytových prostor
Stavem neudržovaných luk ve vlastnictví soukromých osob
Nabídkou na zpracování PD pro podružné řady a čerpací jímky pro novostavby RD
Otevřeným dopisem zástupkyni ředitele pro MŠ Hať
Uzavřením třístranné smlouvy o spolupráci na nákup a používání zařízení na opravy
komunikací

INFORMUJEME
♣ Otevření místní knihovny v Hati
V úterý 27.6.2017 bude znovuotevřena knihovna po celkové rekonstrukci. Stálí i noví
čtenáři jsou vítání v nové knihovně tak jako obvykle, tj. každé úterý v době od 9.00-12.00
a 12.30-18.00 hod. Rekonstrukce byla financována z rozpočtu obce, technické vybavení
(1ks PC) pak z rozpočtu Ministerstva kultury.
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♣ Likvidace BIO odpadu ze zahrádek
Bio odpady z domácností a zahrádek máte možnost likvidovat v naší obci těmito
způsoby:
- kompostovat na svém pozemku či zahrádce
- odvážet do sběrných míst na ulici Pod Olšinou (bývalá skládka) a na ulici Lipová
(prostranství za točnou autobusu na dolní Hati), která jsou otevřená každé úterý od 16.00
do 18.00 hod. od dubna do října daného roku
- objednat Bio popelnici (objem 120 l nebo 240 l) ke své nemovitosti, jedná se o placenou
službu OZO Ostrava, s.r.o.. Odvoz každé sudé pondělí, tj. 1x za 14 dnů od dubna
do listopadu daného roku. Sběr, přeprava a využívání biologicky rozložitelného odpadu
je zdaněno 15% sazbou DPH.
♣ Likvidace elektrozařízení z domácností
Použité výrobky podléhající tzv. zpětnému odběru elektrozařízení pocházející
z domácností (nejčastěji recyklovanými elektrozařízeními jsou ledničky, pračky, myčky,
vysavače, sušičky, sporáky, plotny, mikrovlné trouby, el.topidla, el.vrtačky atd.), mohou
občané bezplatně odevzdávat na sběrném místě na ul. Na Stráni 2, Hať každé první
úterý v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. Podmínkou je odevzdat jen kompletní
a nerozebrané elektrospotřebiče z domácností.
♣ Značení jízdních kol
Další termín značení jízdních kol syntetickou DNA proběhne ve čtvrtek 20.7.2017 v době
od 15:00 do 16:30 hod. v prostorách technického dvora Hať.
Prosíme zájemce, aby se objednávali na služebně Městské policie Hlučín, tel. číslo 595
041 885, 595 020 202.
Nezapomeňte si s sebou vzít občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola (paragon,
fakturu). Jízdní kolo musí být čisté. Upozorňujeme, že vzhledem k technologii materiálu
nelze značit jízdní kola za deštivého počasí.
♣ Obecně závazná vyhláška obce č.1/2017
Dne 29.3.2017 nabyla účinnosti nová OZV č.1/2017 o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav, diskoték a jiných společenských akcí v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku.
OZV stanovuje podmínky pro pořádání veřejnosti přístupných sportovních a kulturních
akcí a také oznamovací povinnosti pořadatelů.
Veřejné hudební produkce živé i reprodukované hudby a jiné kulturní podniky lze pořádat
mimo budovy pouze v době od 12.00 do 23.00 hodin.
Veřejnosti přístupné sportovní a kulturní podniky lze v budovách provozovat v době od
12.00 do 03.00 hodin následujícího dne.
Ve vyhlášce jsou dále konkrétně stanoveny venkovní kulturní, sportovní a společenské
akce, které lze provozovat o době od 12.00 do 02.00 hodin následujícího dne.
OZV je zveřejněna na webových stránkách obce, k nahlédnutí na OÚ.
♣ Obecně závazná vyhláška obce č.2/2015
S účinností od 16.12.2015 také na území naší obce platí OZV č.2/2015, o zabezpečení
veřejného pořádku omezením hluku.
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Tato OZV řeší činnosti, které mohou narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví nebo majetku. Takovouto činností , jak
je uvedeno v předmětné OZV, je jakákoliv činnost spojená s používáním hlučných strojů
a zařízení způsobujících hluk, např. sekačky na trávu, křovinořezy, kotoučové a motorové
pily, brusky, rozbrušovačky, apod..
Na území obce Hať je každý povinen dle této platné OZV jakoukoliv práci či činnost
spojenou s užíváním hlučných strojů a zařízení způsobujících hluk vykonávat pouze
v časovém období:
pondělí - pátek od 06.00 do 20.00 hod.
sobota od 06.00 do 18.00 hod.
V době nočního klidu, o nedělích a od pondělí do pátku od 20.00 do 22.00 hodin
a o sobotách od 18.00 do 22.00 hodin je každý povinen zdržet se veškerých prací
či činností spojených s užíváním hlučných strojů a zařízení, která způsobují hluk.
Porušení ustanovení vyhlášky lze postihnout dle zvláštních právních předpisů (zákon
č.200/1990Sb., o přestupcích).
OZV je zveřejněna na webových stránkách obce, k nahlédnutí na OÚ.
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obec Hať spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na 1.října 2017 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období od
března 2017 s trvalým pobytem v naší obci, a kteří mají zájem o účast na této akci, nechť
se dostaví s rodným listem a občanským průkazem matky na obecní úřad.
Touto cestou se na Vás obracíme z důvodu platnosti zákona č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona
č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů
(zákon o evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
Těšíme se na Vás.
♣ Platba vodného za I.pololetí roku 2017
Obec Hať nabízí svým občanům dvě možnosti platby za vodné a stočné. Úhradu můžete
provést buďto v hotovosti v pokladně obecního úřadu v době pokladních hodin vždy ve
stanoveném termínu pro příjem hotovosti za předmětné období nebo je možné vodné
a stočné hradit převodem z účtu. Projevíte-li nově zájem o úhrady převodem z účtu,
kontaktujte OÚ: tel.: 595020665, mail: kalvarova@obechat.cz
Hotovostní platbu vodného za I.pololetí roku 2017 proveďte v pokladně OÚ (přízemí)
v termínu od 4.9.2017 - 14.9.2017.
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
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
Hať: Hafest
Hať: Retrocyklo
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Hlučín: Den zdraví a sociálních služeb
Hať: Den matek
Hať: Haťský sekáč
Hať: Pouť do polí – Urbánek
Hněvošice: Koncert skupiny Hradišťan
Hlučínsko: Otevření turistické sezony v Hlučíně
Hať: Cyklovýlet
Hlučín: Koncert scholl
Hlučín: Den učitelů v KD Hlučín
Darkovice: Opavská rallye - soutěž jednotek SDH
Hať: Vítání občánků
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v obci Hať
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: 4 m3 (vejde se na přívěsný vozík)
Přistavení a svoz kontejnerů: sobota dne 2.9.2017,
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 obyvatele obce Hať. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
♣ Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva
Využijte dotaci až 150.000 Kč na pořízení nového kotle nebo tepelného čerpadla a
zlepšete životní prostředí v našem kraji ještě dnes.
Dotaci získáte na výměnu kotlů na pevná paliva v rodinných domech. Je poskytována
díky Ministerstvu životního prostředí z Operačního programu Životní prostředí. Můžete
ji použít na zdroj vytápění a jeho instalaci, novou nebo zrekonstruovanou otopnou
soustavu a úpravy spalinových cest.
Příjem žádostí bude spuštěn dne 5. září 2017 v 10 hod.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Na Hlučínsku si řidiči mění řidičská oprávnění s končící platností
jen liknavě
Více než dvěma tisícům řidičů na Hlučínsku končí platnost řidičského průkaz během
prvního pololetí letošního roku, ve druhém pololetí se konec platnosti řidičského průkazu
týká 1375 řidičů. Mnoho řidičů si zatím o výměnu nepožádalo. Nejvíce řidičských
oprávnění si musí vyměnit řidiči ve věku od jednačtyřiceti do padesáti let a řidiči nad šedesát
let. Povinnost výměny řidičských průkazů vyplývá ze zákona o silničním provozu (zákon
č. 361/2001 Sb.), který nabyl účinnosti 1. ledna 2001. Zákon nově stanovil, že řidičský
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průkaz má omezenou dobu planosti. Platnost řidičského průkazu lze najít ve zmiňovaném
dokladu na jeho čelní straně v bodu 4b. Průkazy se vydávají s platností na deset let.
Celorepublikově bylo v roce 2007 vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem
přes 800 tisíc. Jejich majitelé je musí vyměnit během tohoto roku. Výměnu do konce března
provedlo pouze 130 tisíc řidičů. Z počtu 670 tisíc průkazů, které ještě nebyly vyměněny,
jich bylo v březnu propadlých již 47 tisíc, protože si je řidiči měli vyměnit během ledna a
února tohoto roku, ale neučinili tak. V správním obvodu Hlučín jich na konci března
scházelo vyměnit cca 2000.
"Za výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to ani v případě, že mu řidičský průkaz již
propadl. Ovšem při řízení motorového vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič
vystavuje riziku pokuty, a to až do výše 2000 korun na místě, v případě správního řízení až
2500 korun. Takže naše rada zní: zkontrolujte si svůj řidičský průkaz. V případě, že se jeho
platnost chýlí ke konci, nebo dokonce už vypršela, navštivte příslušný odbor obce
s rozšířenou působností podle nahlášeného místa trvalého pobytu. Vezměte s sebou jednu
fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti,
platný doklad totožnosti a stávající řidičský průkaz a přijďte si podat žádost o vystavení
nového řidičského oprávnění," řekl Robert Vitásek, vedoucí odboru dopravy Městského
úřadu Hlučín.
Ivana Gračková, tisková mluvčí města Hlučín, 736 281 733

Nejlepší obce Moravskoslezského kraje převzaly ocenění za
třídění odpadu
Dne 25.5.2017 byli v Červeném zámku v Hradci nad Moravicí oceněni zástupci
nejlepších měst a obcí Moravskoslezského kraje v třídění odpadů za rok 2016. Ve 13.
ročníku tradiční soutěže s názvem O KERAMICKOU POPELNICI byly vyhodnoceny
celkem tři kategorie podle velikosti obcí a měst.
V kategorii nejmenších obcí do 2 500 obyvatel jsou v třídění plastů, papíru, skla a
nápojového kartonu nejlepší občané Nové Pláně, zatímco kategorii obcí mezi 2 500 - 15 000
obyvateli ovládli v Kozlovicích. Obyvatelé města Třince opětovně potvrdili své vítězství
v kategorii měst nad 15 000 obyvatel.
Skokanem roku v množství vytříděného odpadu se stala obec Těrlicko, která
zaznamenala největší zlepšení oproti předešlému ročníku soutěže, když se posunula ze 43.
příčky v roce 2015 na krásné 11. místo za rok 2016!
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj ve spolupráci
s Autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a
měst Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému
EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota
sběrné sítě nebo sběr kovových odpadů.
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„Moravskoslezský kraj vynakládá na podporu třídění ročně statisícové částky. Co se
týče celorepublikového srovnání, těší mne, že si kraj celkově udržel 7. místo v pomyslném
srovnání všech krajů a opět jsme překročili průměr ČR v množství vytříděného odpadu na
obyvatele za rok. Jak vyplývá ze statistik společnosti EKO-KOM, a.s., na jednoho obyvatele
našeho kraje připadlo za rok 2016 přesně 20,9 kg vytříděného papíru, 13 kg plastu, 11,4 kg
skla a 0,2 kg nápojových kartonů. V součtu je to tedy 45,5 kg vytříděného odpadu na občana
kraje, což znamená nárůst o celé 3 kg oproti roku 2015“, uvedla Jarmila Uvírová,
náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KERAMICKOU POPELNICI za rok 2016

Obce do 2 500 obyvatel
1. Obec Nová Pláň
2. Obec Karlova Studánka
3. Obec Třanovice
4. Obec Trojanovice
5. Obec Dlouhá Stráň

Obce od 2 500 do 15 000 ob.
1. Obec Kozlovice
2. Město Jablunkov
3. Město Hradec nad Moravicí
4. Obec Palkovice
5. Město Štramberk

Města nad 15 000 obyv.
1. Město Třinec
2. Město Bohumín
3. Město Český Těšín
4. Statutární město Opava
5. Město Kopřivnice

Obec Hať se umístila na 32.místě z celkového počtu 52 v kategorii obcí od 2500 do
15000 obyvatel.
Ing.Eva Drimlová, regionální manažer, EKO-KOM, a.s.

Obec Hať vytřídila v roce 2016 a předala k využití toto množství odpadů:
1. čtvrtletí 2016 20,580 tun
2. čtvrtletí 2016 34,024 tun
3. čtvrtletí 2016 21,906 tun
4.čtvrtletí 2016 33,505 tun
Celkem za rok 2016: 110,015 tun
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Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských
rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky
65,5 m. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za
posledních 11 let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
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.
ELEKTROWIN, který je největším českým kolektivním systémem a zajišťuje během
11 let svého působení zhruba polovinu tuzemského sběru a recyklace, co představuje více
než 17 milionů spotřebičů. Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu
měřící přes 6 000 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.
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.
Ucelený systém sběru a recyklace vysloužilých elektrospotřebičů se ale začal rodit
teprve na počátku nového tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti 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.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr,
zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním
zaměřením na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a
nářadí. Od svého založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval
více než 17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.
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Kuchyňský bioodpad do směsného odpadu nepatří
aneb jak správně kompostovat
Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí popelnici dát do stínu, nechat
pootevřené víko a hlavně do popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivnějším
způsobem nakládání s biologicky rozložitelným odpadem především odpadem z kuchyně
(včetně plesnivého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem bioodpadu v
kompostérech vznikají vhodné podmínky pro řadu organismů, které právě tento odpad
zpracovávají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro kompostování, bioodpad
přímo mizí před očima a především nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký konec tuto
problematiku uchopit a raději hodí bioodpad do popelnice. Kompostování přitom není žádná
věda a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte.
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Je potřeba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se
zeleným“. Zelený odpad je bohatý na dusík a
vodu (např. tráva) a hnědý odpad je bohatý na
uhlík (např. suché listí). Pozor ovšem v období
podzimu! Suché listí je dobré kombinovat
například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy
na sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po
kterém steče veškerá voda, jádro kompostu
vyschne a proces rozkladu se zastaví. Listí je lepší
ponechat v pytlích a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat trávu s listím
můžeme také jednoduše poházením listí na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí,
můžeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).
2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je
velice důležité, protože jakmile je v kompostu
více vody, než má být (tzn. po zmáčknutí
kompostu v dlani z něj vytéká voda (viz. první
obrázek zleva), začne kompost hnít a tím pádem
zapáchat. Velkému množství vody se dá předejít
přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, suché
listí, nebo nerecyklovatelný papír – papírové
utěrky, proložka od vajíček, atd.). Když je
v kompostéru málo vody (tzn. po zmáčknutí
v dlani se sype (viz. prostřední obrázek),
organismům se přestává dařit, v kompostéru se
mohou objevovat mravenci a odpad neubývá.
Poté stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost
zmáčknete v dlani, nevytéká z něj žádná voda a
hmota drží při sobě, máte vyhráno (viz. obrázek).

ŠPATNĚ

ŠPATNĚ

SPRÁVNĚ

3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v kompostéru probíhalo tak,
jak má, je dobré jednou za čas kompost
„překopat“. Nejen že se kompost provzdušní, ale
také budou mít organismy k nové hmotě přístup
ze všech stran, a ne pouze ze spodu, jak tomu je
u nepřekopaného kompostu. Tady platí známé
pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! A opravdu to funguje.
Další praktické rady, jak zdokonalit kompostování
- Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do něj čas od času přidejte zeminu.
- Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém vyprázdnění vypláchněte
vodou a s ní pak kompost zalejte. Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně
vlhký.
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- Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, ale nesmí jich na kompost přijít
příliš mnoho zároveň.
- Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČIVO a také pečící papír.
- Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm zůstanou po celou dobu
kompostování.
- Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat v popelnici. Pokud se nerozloží,
není problém je z kompostu vysbírat.
- Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují činnosti organismů, rozmělňují
bioodpad (čímž kompost provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kompost
v pořádku. Je-li s kompostem něco špatně, žížaly jej opouštějí.
- Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravidlo platí například u větví.
Pokud domácnost nevlastní štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která
větvičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na volně ploše, na starém hnojišti
nebo v nádobě přímo určené ke kompostování (v kompostéru). Třetí varianta je v dnešní
době nejvýhodnější, protože esteticky lépe působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také
částečně chrání kompost před promáčením a vysušením.
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitelného odpadu především
toho kuchyňského do kompostérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích se
směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte složky odpadu, za kterou
obec/město potažmo i vaše domácnost zbytečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo se zajímáte o efektivní třídění
odpadů, máte možnost na YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 6. až
8. díl. Mnoho úspěchů v kompostování a nezapáchající popelnice přeje tým
mojeodpadky.cz
Ing. Radek Staňka,vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Nejčastější mýty o třídění odpadů
Třídění odpadů doprovází spousta mýtů.
Češi třídí odpady rok od roku více. Přesto někteří z nich věří různým mýtům
a vymýšlejí výmluvy, jen aby k barevným kontejnerům nemuseli.
Kam se starým elektrem? Je třeba z plastových lahví odstranit víčka a z papírů
kancelářské sponky? Kam vyhodit dětské pleny? Třídění někdy není tak jednoduché, jak se
na první pohled zdá, a koluje o něm množství mýtů.
Plastové obaly musí být čisté
Do kontejnerů na plasty se mohou kromě PET lahví házet také sáčky, tašky, fólie i jiné
plastové obaly. Nepatří do nich obaly od potravin, ve kterých jsou zbytky jídla. Častým
omylem je však mínění, že musí být plastové obaly dokonale čisté. Nemusí. Velikým
problémem je však mastnota. Plastovou lahev od oleje je potřeba pořádně vymýt, nejlépe
přípravkem na nádobí a teplou vodou. Pokud někdo nechce lahev od oleje vymývat, ať ji
raději dá do směsného odpadu. Nejlépe vymýt, nebo alespoň pořádně vyškrábat je třeba také
plastový kelímek od jogurtu. Nikdo si však nemusí dělat těžkou hlavu s vyhozením obalu
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od sprchového gelu, šamponu nebo jiného
drogistického
zboží. To
totiž
neobsahuje žádné nebezpečné látky.
Uzávěry a etikety z PETek se musí
odstranit
V
některých
experimentálních
případech se zkouší třídění i tímto
způsobem, tj. že se oddělují i vršky. S tím
se ale jen tak nesetkáte. Při drcení a praní
materiálu PET jsou tyto příměsi odstraněny. Takže vhazujte sešláplé PETky do kontejneru
i s uzávěry.
Drobné elektro patří do směsného odpadu
Kam vyhodit starý telefon, notebook, elektronickou hračku či žehličku? Do červeného
kontejneru ASEKOL. Při rozkladu spotřebičů na skládce totiž dochází k úniku
nebezpečných látek, naproti tomu spotřebiče vhozené do červených kontejnerů putují přímo
na speciální linku, kde se bezpečně rozeberou a až z 90 % zrecyklují. Do červených
kontejnerů se vejdou spotřebiče do rozměrů 40 × 50 centimetrů, ty větší odvezte do sběrného
dvora.
Papír jako papír
Velké kartonové krabice je vždy nutné poskládat, pošlapat, aby zabraly co nejméně
místa, jinak obsahují velké množství vzduchu a kontejner je ihned plný. Ruličky od
toaletního papíru nebo papírové obaly od vajíček jsou sice vyrobeny z papíru, ale materiál
byl už tolikrát recyklován, že další zpracování už není možné. Současné technologie totiž
umožňují papír recyklovat jenom sedmkrát a v případě plata od vajec nebo ruličky toaletního
papíru jde vždy již o poslední uplatnění. Vyhoďte jej proto do směsného odpadu nebo do
nádoby na bioodpad popřípadě do kompostéru. Do klasické popelnice patří i posmrkané či
jinak znečištěné papírové kapesníky, z čistě z hygienických důvodů. Totéž platí i pro dětské
pleny, které obsahují plast. Do modrého kontejneru by se proto neměly vhazovat mastné či
zašpiněné papírové obaly, nepatří sem ani laminovaný nebo voskovaný papír.
Tuba od zubní pasty a obaly od brambůrků automaticky patří do plastů
Jen málokdo ví, že obaly od zubních past nejsou zcela plastové. V tubě se ukrývá
vrstvička hliníku, a tak by neměla skončit v kontejneru na plasty, ale ve směsném odpadu.
Dojedli jste poslední brambůrek a chystáte se obal vyhodit do žlutého kontejneru?
Prohlédněte si vnitřní stranu obalu. Pokud je stříbrná, zpozorněte a zkontrolujte, zda má na
obalu symbol trojúhelníku s číslem 5 a písmeny PP. Pokud ano, můžete jej bez obav vyhodit
do plastů. Pokud ne, patří do směsného odpadu.
Zrcadlo je vlastně sklo
Do skla nepatří autosklo a zlacená či pokovená skla, tedy ani zrcadlo. Pokovení
způsobuje při tavení totiž značné problémy. Tavící pece si neporadí ani s keramikou a
porcelánem, i ty házejte do směsného odpadu.
Polystyren se nedává do plastů
Dává. Do plastů přijdou třeba i výplně krabic nebo krabičky, tedy termoobaly, do nichž
Vám v restauraci zabalí jídlo s sebou. V případě, že se polystyren použil jako stavební
izolace a je na něm omítka, vyhazuje se do stavebního odpadu.
Zdroj: trendybydlení.cz
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O svém záznamu v registru dlužníků nemusíte mít ponětí
Žijete tak, aby se vám nehromadily dluhy. Ačkoli je dnes snadné do problémů
sklouznout, učíte se, jak si dát pozor na podvodníky a lákavé léčky. Vezmete-li si úvěr,
mnohokrát si zkontrolujete, že splátky odešly včas. Vlastně jste si jisti, že máte čistý štít.
Ale nebezpečí číhá i tam, kde byste ho nečekali. Stačí nezkušený potomek, důvěřivý rodič,
partner se slabou vůlí. Jak se přesvědčit, že se nemáte čeho obávat?
Těch nabídek, kterými vás každý týden přes telefon, e-mail, reklamu na internetu či
osobní oslovení na ulici bombardují obchodníci, operátoři, poskytovatelé energií a služeb,
banky, pojišťovny! Sem tam si zanadáváte, někdy si bez úmyslu přijmout obchodní nabídku
příjemně popovídáte s milým hlasem ve sluchátku mobilního telefonu. S přáteli se tomu rádi
zasmějete a méně obezřetné příbuzné nabádáte k opatrnosti. Ačkoli je to někdy těžké, dáváte
si veliký pozor a jste si jisti, že dluhy nikde nemáte.
Každý svůj úvěr jste spolehlivě doplatili a ještě se ujistili na lince poskytovatele, že vše
bylo splaceno do posledního haléře. A přesto se může stát, že uklouzli jiní. Některé z vašich
dětí, které se stydělo říci si o pomoc. Rodiče, pro něž je džungle dnešní ekonomiky
a digitální komunikace matoucí a nebezpečná. Zdědit dluhy není neobvyklé. Neopatrný
nebo i mstivý partner. Zneužití vašich citlivých údajů, kreditní karty, ztracených dokladů.
Ručení kamarádům, kteří selžou. Způsobů, jak se dnes lze zachytit kabátem o rozjetý
kolotoč problémů, je celá řada.
I když nepochybujete, že nikde nemáte dluhy, není nad to mít absolutní jistotu. Alespoň
jednou za rok se o tom přesvědčte.
Jak si ověřit, že nejste v registrech dlužníků
Způsobů ověření, zda někde nedlužíte, je docela hodně. Ne všechny jsou bohužel tak
spolehlivé, jak se na první pohled tváří. Například CERD (Centrální registr dlužníků České
republiky) vypadá důvěryhodně, ale celá řada finančních ústavů mu neposkytuje potřebná
data. Za své peníze se tak můžete dozvědět jen to, co lze veřejně zjistit i jinde a zdarma.
Spoustu užitečných informací můžete najít v Insolvenčním rejstříku podle svého
rodného čísla nebo IČ. Zde je možné zjistit především to, zda je spolehlivý a finančně
bezproblémový partner, se kterým se ještě moc neznáte.
Pomoci může také Okresní soud v místě vašeho trvalého bydliště. Domluvíte-li se
předem, aby je pro vás připravili, jsou zdarma k nahlédnutí veškeré spisy vedené na vaši
osobu. Mírně zpoplatněno je pouze případné vyhotovení kopií.
Na Centrální evidenci exekucí se můžete zdarma zaregistrovat a za 60 Kč můžete
podat dotaz na jednu fyzickou či právnickou osobu. Potřebujete k tomu však kredit, který si
na svůj účet na službě převedete předem.
Do registru Solus se můžete dostat po neuhrazení tří po sobě jdoucích splátek
u některého z 55 věřitelů z řad telefonních operátorů, dodavatelů energií, bank či
poskytovatelů půjček a úvěrů. O výpis můžete požádat několika způsoby uvedenými na
příslušných webových stránkách.
Využít lze také další možnosti, jako Nebankovní registr či Bankovní registr, nebo
hlídacího psa Hlídám si, kolik mám na portálu kolikmam.cz. Tyto služby jsou ovšem
zpoplatněny a někde je kvůli ochraně osobních údajů dokonce potřeba registrace.
Nejlepší je prevence
Nejlepší je samozřejmě dluhům předejít. Existuje několik jednoduchých pravidel, které
vaši bezpečnost zvýší.
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Především si jakékoli případné půjčky a úvěry dobře evidujte a pečlivě je sledujte.
Raději si zaznamenávejte i to, na čem jste se domluvili telefonicky. I tak je totiž možné
smlouvu sjednat.
Nikdy si nepůjčujte bez vědomí svého partnera, a to ani v případě nižších částek. Pokud
nemáte na zaplacení některé splátky, spojte se s věřitelem a domluvte si odklad.
Pokud se přestěhujete, nezapomeňte změnu nahlásit všem věřitelům. Budou-li vám
složenky chodit na starou adresu, problém je na světě raz dva. Totéž samozřejmě platí
o přechodu na nové telefonní číslo či změnu e-mailové adresy. Také nedělejte mrtvého
brouka a vyzvedávejte si poštu. Desátý den po uložení na poště se totiž obsílky považují
za doručené.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Jak zvýšit své šance na úspěch při reklamaci
Reklamace je nepříjemnost, se kterou se čas od času setká každý z nás. Mnozí
obchodníci hřeší na to, že se řada lidí o reklamaci vůbec nepokusí. Ale někteří jsou bohužel
připraveni použít i určité triky, aby ani část podaných reklamací nebyla úspěšná. Stojí za to,
za svá práva i peníze se prát a vyvarovat se chyb, které nás o ně mohou připravit.
Především máte právo zboží k reklamaci vždy podat. Obchodník má povinnost takovou
žádost přijmout a vše řádně přezkoumat. Nenechte se tedy zviklat hned v tomto prvním
kroku.
Lhůta pro vyřízení reklamace a místo podání
Začněme tím, jak dlouhý čas obchodník na reklamaci má. Celková lhůta činí ze zákona
maximálně 30 dní, a to již od samotného uplatnění reklamace, nikoli od přijetí reklamace
na reklamační oddělení obchodníka.
V rámci této lhůty má obchodník povinnost nejen stihnout veškeré kroky s procesem
spojené, ale dokonce vás o vyřízení reklamace ještě včas informovat. Lhůtu je sice možné
prodloužit, ale pouze na základě výslovného souhlasu podavatele. Nic na tom nemění ani
případný předtištěný dovětek na reklamačním protokolu.
Není-li v záručním listě přímo uvedený konkrétní specializovaný servis určený
k opravě, je obchodník povinen přijmout reklamaci v jakékoli své provozovně, a to
s ohledem na sortiment zboží či poskytovaných služeb, ale rovněž ve svém sídle či místě
podnikání.
Doklad o koupi lze nahradit
Pokud se vám přihodilo, že jste ztratili paragon či jiný doklad o koupi, nezoufejte.
Podaří-li se vám jasně prokázat, že jste u obchodníka zboží zakoupili, obchodníkovi to
pro přijetí reklamace musí stačit. Jako dostatečný doklad tedy může posloužit například
průkazný výpis z bankovního účtu, doklady k předešlým reklamacím stejného zboží či jiná
osoba, která koupi dosvědčí. V posledním případě již ale velmi záleží na vstřícnosti
obchodníka.
Pro přijetí reklamace navíc není nutné dodat k vadnému kusu zboží i veškeré ostatní
příslušenství. Reklamujete-li závadu na mobilním telefonu, není nutné přinést k němu
nabíječku a další dodané části balení. To se týká i obalu nebo visačky.
Reklamační protokol si dobře ohlídejte
Reklamační protokol slouží jako váš hlavní doklad pro další jednání s obchodníkem.
Ten má vždy povinnost jej vystavit.
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Je třeba si však ohlídat jeho obsah, především přesné datum zahájení reklamačního
řízení a způsob vyřízení reklamace, a to na základě vašeho požadavku. Údaj o stavu zboží
v době jeho přijetí do reklamačního procesu vás zase pojistí pro případ, že by se vám
obchodník pokusil vrátit poškozené zboží.
Někteří z vás mohou mít navíc sjednáno pojištění krádeže zboží či jeho poškození.
V takovém případě má obchodník povinnost odpovídat za vady nahlášením pojistné
události. V případě, že ještě neuplynula záruční lhůta, nečerpejte pojistné plnění. To by vás
totiž mohlo připravit o práva plynoucí ze záruky.
Náklady na vyřízení reklamace a mimozáruční opravy
Ať už je vaše reklamace oprávněná či nikoliv, náklady na její vyřízení leží vždy
na bedrech obchodníka. Zde někteří prodávající využívají triku, kdy zboží pošlou zpět
na dobírku. To si v žádném případě nenechte líbit.
Prodejce se ze&nbsp zákona musí rovněž zabývat přesně tou závadou, kterou
reklamujete. Reklamaci nemůže zamítnout kvůli jiné, byť i vámi zaviněné vadě na zboží.
Rovněž si ohlídejte mimozáruční opravy. Nenechte si je provést ani bezplatně, protože byste
se tím v konečném důsledku zbavili práva bránit se proti obchodníkovu rozhodnutí
o reklamaci.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE
A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE, s. r. o.,
Dolní 356, PSČ 747 15
Vážení občané,
dovolujeme si vám několika krátkými informacemi přiblížit dění několika posledních
týdnů naší školy.
V rámci programu INTERREG
VA Česká republika - Polsko proběhl
v polovině května na naší škole další ze
vzdělávacích workshopů, tentokrát na
téma Stolničení. Výuku pro žáky naší i
partnerské
polské
školy
vedli
renomovaní odborníci z praxe - paní
Zuzana Vašutová, ředitelka SPA
hotelu Lanterna z Velkých Karlovic
společně se sommeliérem hotelu
Miroslavem Sochorem.
V letošním roce se pedagogové
naší školy účastnili v rámci školního
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vzdělávání programu Erasmus+ jazykových pobytů v Rakousku, Německu a Velké Británii
s cílem zdokonalit metody výuky cizích jazyků na naší škole.
V rámci propojení teoretické výuky s praxí proběhl další ucelený blok přípravy pokrmů
pod vedením odborníka z praxe, tentokrát
šéfkuchaře hotelu Mercure Ostrava Jana
Klimoszka, který společně s žáky 1.
ročníku oboru Hotelnictví připravil jarní
menu.
To, že chemie není nezáživná nuda, ale
zajímavý, dynamický a někdy také
dramatický a zábavný obor, se snažili
prakticky demonstrovat žáci oboru
Analýza potravin, a to prostřednictvím
působivých videí, které sami natočili.
Můžete je zhlédnout na https://www.facebook.com/sssilherovice/
https://www.facebook.com/sssilherovice/

Rádi bychom informovali také o tom, že na studijní čtyřleté i učební tříleté
obory stále ještě přijímáme nové uchazeče.
Více informací naleznete buď na: www.hssilherovice.cz
nebo na tel. č. 595 054 106.

Nabídka pracovního místa
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb
SČMSD Šilheřovice, s.r.o., Dolní 356, PSČ 747 15
Od 1. 9. 2017 přijmeme do pracovního poměru KUCHAŘE –
KUCHAŘKU na plný pracovní úvazek. V případě zájmu nás
kontaktujte na e-mail: sekretariat@hssilherovice.cz
nebo na tel. čís. 595 054 106.

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné
době velmi výhodné
Vyšší podpora, než jaká je v Integrovaném regionálním operačním programu, se
v tomto programovacím období (2014–2020) již nedá očekávat. Proto je důležité, aby
zpozorněli všichni ti, co uvažují o zateplování či pořízení fotovoltaických kolektorů,
případně o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) totiž
zjednodušuje podmínky, zrychluje administraci a zároveň hledá další možnosti jak
pomoci žadatelům získat potřebnou podporu, která od léta 2016 činí 30–40 %
z celkových způsobilých výdajů projektu.
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MMR i nadále zjednodušuje proces předložení žádostí o podporu energeticky úsporných
opatření pro bytové domy se čtyřmi a více bytovými jednotkami a urychluje jejich
administraci. Díky přijatým opatřením je aktuálně třeba předložit méně dokladů a pro
vlastníky bytových domů je nyní také výrazně jednodušší vybrat dodavatele prací. Také se
podařilo výrazně zkrátit proces hodnocení žádosti. Záměrem je také zjednodušit pravidla
pro získání podpory na zdroje tepla, informuje náměstek pro řízení sekce evropských
programů Zdeněk Semorád. Snahou MMR je umožnit podporu výměny např. plynového
nebo elektrického kotle za tepelné čerpadlo, což v současné době není možné a nabídnout
tedy vlastníkům bytových domů více možností při hledání nejvhodnějšího řešení.
Podporováno je jak zateplení obvodových stěn nebo výměna oken a dveří, tak i pořízení
nového zdroje vytápění nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 2016 se podařilo dojednat
vyšší míru podpory pro žadatele a tedy zateplit bytový dům je v současné výzvě ještě
výhodnější. Zároveň je možné říci, že podpora je výhodná pro všechny typy bytových domů:
evidujeme žádosti o podporu na malé bytové domy o 4 bytech, ale také na velké panelové
domy, dodává náměstek Semorád. Jako nejaktivnější v předkládání žádostí se zatím jeví
vlastníci bytových domů v Moravskoslezském kraji, odkud byly zatím podány žádosti o
podporu v celkovém objemu 280 mil. Kč (téměř 1/5 podpory všech administrovaných
žádostí v aktuální výzvě).
Příjem žádostí o podporu v aktuální výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly nebo byste se rádi dozvěděli další informace o
získání podpory, obraťte se na regionální pracoviště Centra pro regionální rozvoj ČR
(www.crr.cz).
Autor: Miroslav Krob
Fotografie: archív
MMR
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OBECNÍ NOVINKY
Vítání nových občánků 26.3.2017
V neděli 26.3.2017 starosta obce v Kulturním domě v Hati přivítal do života nové
občánky. Přivítáno bylo celkem 12 miminek. Z toho 4 holčičky a 8 chlapečků.
Maminky dostaly kytičku, miminka dárky a pamětní knížku a všichni přítomní se
zapsali do pamětní knihy obce Hať.
O kulturní vystoupení se postaraly děti ze Základní školy Hať pod vedením Mgr. Šárky
Kostelníkové.
Přivítání byli:
Klára Dudková
Tereza Kašná
Kristýna Kubináková
Justýna Smolková

Maxmilián Adamčík
Matyáš Hajduček
Ondřej Krakovka
Filip Plaček

Matyáš Rumpa
Vojtěch Ševčík
Jakub Tesař
Kristian Vrbický

PODĚKOVÁNÍ

Děkuji všem občanům, kteří se snaží nejenom udržovat svoje prostory a pozemky
v pěkném stavu, ale taky přiloží ruku k dílu a pomůžou nám s úklidem veřejných míst,
které vlastní obec.
Vážím si Vašeho přístupu a Vaší práce, díky Vám máme naši obec pěknou.
Werner Vyletělek, starosta obce
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Vážení občané,
ráda bych Vám touto cestou poděkovala za sbírku ve Vaší obci.
Za poměrně krátkou dobu se v Hati podařilo společnými silami občanů nashromáždit
úžasných 220kg oblečení. K tomu připočítáváme i drobnou elektroniku a doplňky. Tato
"obyčejná" sbírka se skrze nepotřebné věci stala neobyčejným symbolem pomoci pro naše
spřátelené neziskové organizace, které se starají o ty, kterým život rozdal špatné karty.
Vaším přičiněním jste se připojili k dobré věci a my v MOMENTU si toho velmi vážíme.
Jana Málková,Fundraiser
MOMENT ČR, o.p.s.

SPORT
Zhodnocení sezóny TTC Hať
TTC Hať má již více než 30-ti letou historii a po celou dobu jsou
jeho členy a hráči občané převážně naší obce.
TTC Hať v letošním roce měla v soutěžích celkem
4 týmy. Umístění našich družstev jsou v tabulkách.

22

Okresní přebor 1. třídy
po.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
TTC Hať A
TJ Sokol Kateřinky C
KST Darkovice A
TJ Sokol Bobrovníky A
TJ Sokol Dolní Životice A
TTC Bolatice C
TJ Sokol Bobrovníky B
KST Slezan Opava C
KST Oldřišov A
TJ Sokol Chvalíkovice B
TJ Sokol Vávrovice A

Záp.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
16
13
11
10
10
10
8
9
8
5
2

R
1
2
2
1
1
0
3
0
1
4
1

P
3
5
7
9
9
10
9
11
11
11
17

Skore
221:139
200:160
188:172
193:167
175:185
181:179
178:182
175:185
184:176
157:203
128:232

Body
69
61
55
51
51
50
47
47
45
39
27

Záp.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
16
16
12
10
9
8
8
8
6
5
4

R
1
0
1
1
1
2
2
1
2
2
3

P
3
4
7
9
10
10
10
11
12
13
13

Skore
223:137
242:118
200:160
201:159
179:181
182:178
159:201
180:180
139:221
135:225
140:220

Body
69
68
57
51
48
46
46
45
40
37
35

Záp.
16
16
16
16
16
16
16
16
16

V
15
14
11
6
6
5
5
2
0

R
0
0
2
3
2
4
2
3
0

P
1
2
3
7
8
7
9
11
16

Skore
212:76
218:70
194:94
142:146
119:169
141:147
128:160
90:198
52:236

Body
61
58
51
37
36
35
33
25
16

V
10
10
7
6
4
2
0

R
1
0
2
0
2
0
1

P
1
2
3
6
6
10
11

Body
43
42
35
30
26
18
12

Okresní přebor 2. třídy
po.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Družstvo
TJ Sokol Děhylov B
TJ Sokol Chvalíkovice C
TJ SK Kravaře A
TJ Sokol Bobrovníky C
TJ Sokol Chvalíkovice D
TJ Jiskra Jančí A
TTC Hať B
KST Slezan Opava D
TJ Sokol Děhylov A
KST Darkovice B
TTC Bolatice D

Okresní přebor 3.třídy
po.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Družstvo
TTC Hať C
TJ Sokol Děhylov C
TJ Sokol Chvalíkovice E
TJ Sokol Děhylov D
KST Darkovice C
TJ SK Kravaře B
TJ Jiskra Jančí B
TJ Sokol Vávrovice B
TJ Sokol Vávrovice C

Okr. přebor 1.třídy žáci sk. B
po.
1
2
3
4
5
6
7

Družstvo
TJ Sokol Děhylov A
Škola ping-pongu Ostrava
DDM Hlučín A
TTC Hať A
KST Darkovice A
TTC Bolatice A
KST Darkovice B

Záp.
12
12
12
12
12
12
12

Skore
91:29
85:35
83:37
56:64
55:65
29:91
20:90
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Pozoruhodné je vítězství v OP 1 třídy a taky v OP 3 třídy. Zvláště, pak suverénní
vítězství našeho A týmu je senzační.
Náš hlavní sportovní cíl je udržet pro příští sezónu všechny 4 týmy v soutěžích. Ještě
více zkvalitnit hráče mezi 20 až 30 lety. S vizí, aby tato generace do 5 let nehrála jenom
Krajský přebor, ale třeba i Divizi.
Chceme se taky prezentovat na Dnech naší obce. Svoje místo budeme mít v kulturním
domě. Připravujeme pro děti velice zajímavé soutěže – samozřejmě o ceny!
Těším se na Vás.
Za výbor TTC Hať, z.s., Jiří Machalla

XVIII. ročník turnaje O pohár starosty obce
V sobotu 17.6.2017 se na hřišti TJ Sokol Hať konal již XVIII.ročník turnaje O pohár
starosty obce v kopané žáků. Zúčastnila se družstva partnerských obcí, tj. Hati, Píště,
Šilheřovic a výběr Gminy Krzyzanowice.
Za nepříliš příznivého počasí se mladí fotbalisté do 14let věku utkali ve vzájemných
zápasech v délce 2x15min.
Vítězem se stalo družstvo Hati, na
druhém
místě
se
umístil
výběr
z Krzyzanovic, třetí místo obsadilo mužstvo
Píště a na hezkém čtvrtém místě skončily
Šilheřovice.
Pro všechny účastníky turnaje bylo
připraveno občerstvení a mužstva obdržela
krásné poháry. Oceněni byli i jednotlivci nejlepší brankář a střelec, oba z výběru
Krzyzanovic.
Poděkování patří vedení TJ Sokol Hať
za dokonalé zajištění turnaje a za zapůjčení
hřiště se zázemím.

KULTURA

Sedmý Hafest je za námi!
V sobotu 3. června se v našem krásném areálu u hráze konal už sedmý ročník festivalu
Hafest. Ani se mi nechce věřit, že už Hafest děláme dlouhých 7 let.
Na pódiu se postupně představily skupiny ONO, Světlo, písničkář Pokáč, americká
skupina Nat Osborn Band, UDG, slovenští INEKAFE a Ajdontker.
V rámci doprovodného programu nechyběla letecká exhibice Model Klubu Hať,
parkour exhibice Freerun prajzská a baletní akrobacie na šále, která doplnila program
Hafestu.
Přípravy na Hafest probíhaly v podstatě celý rok, nejtěžší byl týden před a nedělní úklid
po akci, kdy jsme to nejdůležitější stihli uklidit 5 minut před vichřicí.
Letošní Hafest navštívilo přibližně 850 návštěvníků. Tento ročník byl zatím
nejnáročnější, jak technickým zajištěním, aby vše klapalo, pivo teklo proudem, tak také
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dramaturgií a změnami, které se přihodily. K Lence Filipové, která z vážných zdravotních
důvodů zrušila všechny koncerty do konce roku, se přidalo zrušení koncertu Bandaband
z důvodu onemocnění zpěváka kapely. Sehnat týden před akcí náhradu není úplně
jednoduché. O náhradě za
Lenku
ani
nemluvím,
začátkem
března
jsem
obvolala cca 20 interpretů se
stejnou odpovědí: „Máme
plno, někdy příště“.
Ale i tak stál letošní
Hafest za všechny ty nervy a
desítky, ne-li stovky hodin
času mého, ale i všech
dobrovolníků a kamarádů,
kteří pomohli se stavěním
areálu, zapojili se na akci
jako dobrovolníci, aby byl
Hafest
dokonalý.
Což
myslím byl, počasí jsme měli nádherné a vše klapalo.
Chci tedy opravdu moc poděkovat všem členům spolku Ha Kultura, dobrovolníkům
nejen ze spolku, ale i všem ostatním, kteří přiložili ruku k dílu a napomohli tomu, aby Hafest
vypadal tak jak má.
Moc bych chtěla poděkovat obci Hať za vstřícnost, podporu a technickou pomoc, bez
které se do budoucna neobejdeme. Hafest se stále rozrůstá a není v našich silách připravit
vše sami. Většina z nás už je pracujících, volného času ubývá a dobrovolníci ztrácejí chuť
pomáhat. Ani se nedivím, já sama si každý rok při uklízení říkám, jestli mi ten jeden den
stojí za ty nervy. Krize po akci je vždycky velká, ovšem pokud chceme pokračovat, tak není
čas na přemýšlení a váhání. Domluvit stále větší a známější kapelu je nutné s velkým
předstihem, musím začít plánovat už teď.
Termín osmého ročníku Hafestu je tudíž předběžně známý: 2. června 2018.
Doufám, že se Hafest všem líbil. Dokázali jsme, že už není jen malou akcí, se kterou
jsme před 7 lety začínali, ale že už je stabilní festival na Hlučínsku, který stojí za to navštívit.
Ještě jednou děkujeme!
Všechny fotografie a video z Hafestu je dostupné přes naše stránky www.hakultura.cz.
Rádi přivítáme i nové členy spolku či dobrovolníky, kteří by nám byli ochotni pomoct
při přípravách Hafestu.
Jana Stočková, předseda Ha Kultura z.s.

Haťské dožínky 2017
Srdečně Vás zveme na tradiční již 24.Haťské dožínky, které budou v neděli 27.8.2017
zahájeny ranní mší svatou v kostele sv. Matouše a pokračovat budou průvodem se
začátkem ve 14 hod. z horní Hati k Restauraci u sv.Mikuláše, kde bude pro Vás připraveno
posezení s bohatým občerstvením, prodej dožínkových koláčů, vystoupení bolatických
Bobrů, tombola, atrakce pro děti a vyhrávat bude kapela Hlučíňanka.
Na Vaší hojnou účast se těší soukromí zemědělci obce Hať.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Matematické soutěže
Jako každoročně měli žáci naší školy možnost zúčastnit
se různých matematických soutěží, které proběhly nejen na
naší škole, ale i mimo ni.
V tomto školním roce se někteří žáci zapojili do těchto
soutěží:
 korespondenční soutěž KoMár a brněnská logická
hra Brloh (určené pro žáky vyššího stupně)
 Pythagoriáda – určená pro žáky 5. až 8. tříd. Žákyně
Magdaléna Vilčová z 5.třídy postoupila do okresního kola, které teprve proběhne.
 Klokan – celorepubliková soutěž pro žáky od 2. do 9. třídy. Soutěž proběhla
v různých kategoriích („Cvrček“ 2.-3.tř., „Klokánek“ 4.-5.tř., „Benjamín“ 6.-7.tř. a
„Kadet“ 8.-9.tř.) Této soutěže se zúčastnilo mnoho žáků naší školy a výsledky těch
nejlepších žáků byly zveřejněny na internetových stránkách naší školy.
 Matematická olympiáda – je určena pro žáky 5. až 9. tříd. Nejdříve proběhlo školní
kolo a následně nás někteří žáci reprezentovali v okresním kole v Opavě. Úspěšnou
řešitelkou okresního kola se stala žákyně Magdaléna Vilčová z 5.třídy a velmi
úspěšně nás reprezentovali tři žáci 7.třídy. Žákyně Jana Jarošová a Nela Petříková se
umístily na 2.-5. místě a žák Ondřej Wažik na 6.-8. místě. (z celkového počtu 42 žáků)
 Pangea - soutěž byla založena v roce 2007 v sousedním Německu za účelem podpořit
motivaci žáků a přispět tak k rozvoji vztahu k matematice a schopnosti aplikovat
dovednosti v různých situacích. Ve školním roce 2013/2014 se jí účastnili žáci ze 17
evropských zemí. Česká republika se do tohoto projektu zapojila v roce 2014. Soutěž
se skládá ze dvou kol – školní a finálové kolo. Školní kolo proběhlo v únoru a z naší
školy se ho zúčastnilo 20 žáků z 5.-9.třídy. I když do finálového kola, které proběhne
v Praze, bohužel nikdo z naší školy nepostoupil, dosáhli naši žáci také pěkných
výsledků.
jméno
Magdaléna Vilčová
Tobiáš Martinák
Nela Petříková
Eva Jarošová
Adam Stříbný
Adam Dudek

třída
5.
6.
7.
7.
8.
9.

umístění v ČR
214. (z 8376 žáků)
232. (z 7341 žáků)
211. (z 6484 žáků)
239. (z 6484 žáků)
770. (z 5951 žáků)
734. (z 5048 žáků)

umístění v kraji
19. (z 738 žáků)
18. (z 632 žáků)
22. (z 573 žáků)
26. (z 573 žáků)
69. (z 499 žáků)
77. (z 530 žáků)

Všem žákům, kteří nás reprezentovali těchto matematických soutěžích, děkujeme
a úspěšným řešitelům GRATULUJEME.
Mgr. Libuše Martiníková
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Co se dělo u našich hasičů…
Jak již bývá zvykem, tak v polovině každého roku vzpomínáme a hodnotíme činnost
našich hasičů a chceme našim občanům nabídnout malou představu o jejich činnosti a
aktivitách. I nyní Vám tedy chceme napsat, co se vše v našem sboru událo.
Jako v předešlých letech, tak i letos hasiči započali tento rok výročními valnými
hromadami. Naši členové se v měsíci lednu a únoru účastnili valných hromad sborů 14.
okrsku. Do našeho okrsku patří SDH Šilheřovice, SDH Markvartovice, SDH Ludgeřovice
a SDH Vrablovec. Na těchto valných hromadách se hodnotí předchozí rok, plánuje se
činnost sboru pro následující rok, začínají se organizovat různé sportovní, kulturní akce a
řeší se aktuální témata. Jelikož udržujeme družbu i s našimi kolegy, přáteli z Polska z OSP
Kryzanowice, tak se naše delegace zúčastnila i jejich výroční valné hromady.
Pro nás však byla nejdůležitější naše výroční valná hromada. V rámci tohoto setkání
byly předneseny zprávy jednotlivých funkcionářů, zástupců obce a okolních sborů. Řešily
se zde sportovní a kulturní akce konané v letošním roce, případně akce, na kterých se
budeme podílet jako spoluorganizátoři, nebo na kterých budeme zajišťovat požární hlídky.
Hlavním tématem však bylo konání oslav 40.let výročí družby mezi naším sborem v Hati a
přáteli kolegy z Německého Quellendorfu. O této nastávající události se zmíníme v článku
ještě dále a podrobněji.
Po absolvování tzv. kolečka výročních valných hromad absolvují zástupci našeho sboru
každý rok vždy ještě jednu velkou výroční valnou hromadu a tou je přímo výroční valná
hromada 14. okrsku. Tato schůze se koná vždy v jiném sboru a letos pořádání bylo přiřazeno
kolegům ze Šilheřovic.
V měsíci březnu se pak vždy koná výroční schůze celého okresu Opava. Této schůze se
účastní starostové jednotlivých sborů a probírá se zde chod celého okresního sdružení.
V rámci této schůze byl náš sbor oceněn za největší počet dárců krve a prvodárců v rámci
akce „Daruj krev s hasiči“. Všem dárcům bychom tímto chtěli poděkovat a doufáme, že
v této záslužné činnosti budou pokračovat. Zároveň bychom chtěli vyzvat naše občany, aby
se k nám přidali a pomohli tak těm, kteří to zrovna potřebují. V rámci programu této schůze
bylo i ocenění zasloužilých a aktivních členů, kteří se výraznou měrou podíleli na chodu
sdružení nebo nějakým způsobem reprezentovali náš okres. Při této příležitosti byli
vyznamenáni dva naši členové. Jde o Ing. Zdeňka Janoše a Karolínu Mučkou, kteří
reprezentovali náš sbor, okres a zároveň i kraj na Mistrovství České republiky v TFA a
Požárním sportu a umístili se v celkovém hodnocení družstev či jednotlivců na vynikajících
místech.
Další akce se konaly v následujících měsících.
Naše delegace se v měsíci květnu zúčastnila oslav Sv. Floriána v polských
Kryzanowicích a oslav výročí 90.let od založení sboru dobrovolných hasičů obce
Vrablovec. Na začátku května, dne 6. 5., jsme vypomáhali při konání cyklovýletu, který
pořádala naše obec. Zde jsme pro účastníky zajišťovali požární hlídku a v areálu hasičské
zbrojnice bylo pro všechny přichystáno malé pohoštění. Druhý den členové našeho sboru
uctili památku zesnulých v rámci mše svaté konané u příležitosti Sv. Floriána, patrona všech
hasičů. Následující týden byli naši členové požádání, zda bychom jedním z našich
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zásahových vozidel nezajišťovali dopravu při Dni matek. Provedli jsme tedy rozvoz našich
maminek, babiček z kulturního domu.
Mezi další akce, které se uskutečnily, patří nábor dětí a Den dětí. Nábor dětí jsme
uspořádali dne 26. 5. po domluvě s ředitelem Základní a mateřské školy v Hati panem
Těžkým. Za to, že umožnil žákům návštěvu hasičské zbrojnice a dovolil nám tak uspořádat
nábor mu velice děkujeme. V rámci náboru si žáci základní i mateřské školy mohli
prohlédnout prostory hasičské zbrojnice, prohlédnout si techniku a vybavení a měli možnost
se seznámit s novými věcmi. Pro žáky byl připraven poučný výklad k technickým
prostředkům a k reálným situacím, do kterých se mohou dostat.
Týden na to jsme se prezentovali na Dni dětí, který se konal v prostorách základní školy.
U této příležitosti jsme žákům znovu nabídli možnost si prohlédnout techniku určenou
k zásahu.
Jak můžete číst, tak akcí, kterých se naši hasiči zúčastňují, nebo pořádají je spousta.
Činnost hasičů však není jen kulturní a společenská, ale také i zásahová. Do této činnosti
můžeme zahrnout pravidelná měsíční školení zásahové jednotky. Na těchto školeních se
členové zdokonalují v práci s technickými prostředky, opakují a učí se postupy a činnosti,
které je potřeba provést při zásahu a rozvíjí své praktické dovednosti.
Letošní rok se konal v okolí naší obce první ročník hasičské soutěže s názvem „Opavská
rallye“. Tuto soutěž pořádali hasiči, kolegové z Darkovic, s naší pomocí. Pro členy
zásahových jednotek byla připravena stanoviště v okolí obcí Hať a Darkovice. Na těchto
stanovištích museli členové prokázat své znalosti a poradit si s nasimulovanou situací.
Jednotlivá stanoviště byla připravena takto:
1. Požár za hrází v Darkovicích
Zde zasahující hasiči museli sestavit dopravní hadicové vedení a pomocí hasičské stříkačky
čerpat vodu z hráze na vzdálenost cca 150 m k ohnisku požáru, které bylo potřeba
zlikvidovat.
2. Požár, vyhledávání a ošetřování zraněných osob
Na poldru za Darkovicemi bylo vytvořeno stanoviště, na kterém došlo při opékání k roztržce
mezi několika podnapilými osobami. Hasiči museli vyhodnotit situaci, zpacifikovat pistolí
ozbrojeného agresora, dále ošetřit ostatní zraněné osoby (popáleniny, pořezání, těhotná žena
v šoku) a nalézt, ošetřit zraněnou osobu, kterou napadl podnapilý agresor.
3. Testy
V hasičské zbrojnici v Darkovicích museli členové vyplnit testy, které se týkaly znalostí
z požární ochrany.
4. TFA
V areálu hasičské zbrojnice v Hati byla připravena trať, na které museli hasiči plnit
disciplíny TFA. Jednalo se o přenos figuríny, motání hadic, překonávání bariéry,
přemísťování závaží, běh a jiné.
5. Pád osoby do hloubky
Na hrázi v Hati došlo k pádu osoby do prostor stavidla. Zasahující museli pomocí
speciálních prostředků (lezecká technika, žebříky) vstoupit do prostor stavidla, ošetřit
osobu, která měla silné krvácení z hlavy a provést její transport mimo stavidlo, kde
zraněného následně předali do péče záchranné služby a doktora.
Na jednotlivé úseky měli členové jednotek časový limit 10 minut. V něm museli správně
vyhodnotit situaci, provést zásah a splnit všechny dílčí postupy a činnosti ke správnému
vyřešení situace. Provedení jednotlivých částí hodnotili profesionální hasiči a záchranáři a
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na základě provedení udělili body do celkového hodnocení. Za naši jednotku se této soutěže
zúčastnili: Ing. Zdeněk Janoš jako velitel jednotky, Miroslav Svoboda jako strojník – řidič
a dva nováčci, a to Michal Hakve a Daniel Čecháček. Pro ně to byla první velká akce, při
které mohli načerpat velmi cenné zkušenosti. V celkovém hodnocení se naše družstvo
umístilo na výborném 2.místě z 11 družstev.
Další činností našich členů je údržba prostor hasičské zbrojnice a techniky. Co se týká
údržby prostor, tak zde jsme uspořádali několik brigád, kdy se předělávaly regály, pracovní
stoly v garážích hasičské zbrojnice, dále se provedlo vymalování některých částí – dílna,
garáž. Dále se provádí pravidelný úklid a úpravy spojené s novým zásahovým vozidlem.
Jde např. o napojení na kompresor, který je trvale napojen na vozidlo a zajišťuje stabilní
přísun stlačeného vzduchu. Také jsme provedli úpravu vzduchotechniky a elektroinstalace.
Elektroinstalací je myšleno neustálé napájení akumulátorů nového zásahového vozidla.
Díky těmto úpravám hasiči nemusí po vyhlášení poplachu řešit nízký tlak ve vozidle, ani
stav baterií, ale mohou rovnou nasednout a vydat se na cestu. Tím dochází ke zkrácení času
potřebného na výjezd jednotky a techniky.
Jak již bylo zmíněno a jistě jste si všimli, tak naši hasiči mají nový zásahový automobil
– cisternu. Jde o repasovanou Tatru 815, která má repasovaný podvozek, kabinu vozidla a
vytvořenou novou nástavbu pro vybavení a vodu. Toto vozidlo je stále v tzv „zajížděcím“
provozu. Neustále se na něm ladí detaily, strojníci, řidiči si osvojují praktické zvládání jízdy
a seznamují se se všemi možnostmi, které vozidlo hasičům při zásahu může nabídnout.
Z tohoto důvodu můžete Tatru vidět na mnoha místech v obci či v terénu. Je totiž potřeba
zvládnout vše perfektně a znát možnosti tohoto nového zásahového automobilu, aby
v případě potřeby a zásahu nedošlo k nějaké špatné události. Díky naší obci a veliteli
jednotky panu Jiřímu Čecháčkovi se naše jednotka stala více akceschopnější a dostala se na
vysokou úroveň, co se týká techniky. Díky nové cisterně může lépe a účinněji zasáhnout.
Oproti již bývalé cisterně Trambusu jde o velký krok dopředu, který pomůže hasičům při
vykonávání jejich práce a hlavně našim občanům v případě potřeby. Za pořízení tohoto
nového zásahového vozidla bychom chtěli obecnímu úřadu v čele s panem Vyletělkem za
nás a za naše občany hodně poděkovat.
Mezi další činnosti zásahové jednotky patří bezesporu zásahová činnost. Musíme, jak se
říká „zaklepat“, neboť zásahů je letos méně a není potřeba zasahovat v tak velké míře jako
v letech minulých. Ze zásahové činnosti můžeme zmínit různé asistence u sportovních a
kulturních akcích, čerpání vody ze sklepů při květnových deštích a také jeden požár. K tomu
došlo dne 13. 5. a jednalo se o požár osobního automobilu na ulici Pod Olšinou. Naštěstí se
rychlým zásahem našich spoluobčanů podařilo prvotní požár zlikvidovat pomocí
jednoduchých hasicích prostředků. Díky tomu nedošlo ke větší škodě. Po příjezdu naší
jednotky bylo provedeno dohašení pomocí vysokotlakého proudu. Následně se na místo
dostavila jednotka profesionálních hasičů z Hlučína. Profesionálové místo události přebrali
a celou událost zdokumentovali.
Jak jste se dočetli, naši hasiči činností mají opravdu hodně. Není zde potřeba rozepisovat
úplně vše. Na závěr bychom tedy chtěli uvést ještě vrchol naší letošní hasičské sezóny a tím
budou oslavy 40.let od založení družby mezi naším sborem SDH Hať a německým FF
Quellendorf.
Akce se uskuteční od 28. 7. 2017 do 31. 7. 2017. Pro veřejnost plánujeme dne 29. 7.
2017 OLDIES karneval za hasičskou zbrojnicí od 20:00 hodin s ohňostrojem. Dne 30. 7.
2017 pak proběhne v ranních hodinách slavnostní průvod naší obcí od obecního úřadu ke
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kostelu, následně mše svatá. Na její závěr bude posvěceno nové zásahové vozidlo – Tatra.
V odpoledních hodinách pak bude pro veřejnost v areálu za hasičskou zbrojnicí připraven
bohatý program. Proběhne zde několik hasičských soutěží v požárním útoku, budou zde
probíhat hasičské ukázky, proběhnou zde ukázky zásahů. Všichni účastníci si budou moci
prohlédnout techniku našich hasičů, i hasičů z okolí. Pro návštěvníky budeme mít
připraveno bohaté občerstvení a hudební produkci, která bude hrát do nočních hodin.
Tímto bychom Vás chtěli srdečně na tuto událost pozvat!
Hasiči Hať

31

Výsledky jarních „Retro“ soutěží Model klubu Hať
Soutěž v kosení trávy - Haťský sekáč
V sobotu 13. května pořádal Model klub Hať oficiálně první ročník soutěže v kosení
trávy s názvem Haťský sekáč. Netradičního soutěžního klání se zúčastnili jak zkušení
sekáči, tak i mladí a kosením trávy téměř nepolíbení soutěžící. Celkem se Haťského sekáče
zúčastnilo sedmnáct zkušených mužů a čtyři odvážné ženy.
Cílem soutěže bylo v časovém limitu jedné minuty pokosit co největší plochu trávy.
Kvalitu i velikost pokosené plochy hodnotil předseda Model klubu Hať Günther Gajda.
Vítězem v mužské kategorii se stal Václav Cigán s pokosem 21 m2. Ženskou kategorii
s přehledem ovládla paní Veronika Kašná s plochou pokosu 9,3 m2.
Haťský sekáč 2017
Muži
Ženy
2
1. Václav Cigán (27,6 m )
1.Veronika Kašná (9,31 m2)
2. Jiří Plaček (21,5 m2)
2.Mirka Cigánová (6,75 m2)
3. Rudolf Gospoš (20,44 m2)
3. Karla Gajdová (6 m2)

Soutěž v dojení krávy, neboli v dojení Ohdoje
Jelikož k sekání trávy neodmyslitelně patří také starost o dobytek a především dojení
krav, rozhodli jsme prověřit, zda zúčastnění soutěžící, ale i diváci dojení vůbec ovládají.
Abychom netrápili živý skot, postavili jsme dojící simulátor s názvem Ohdoj. Jeho vzhled
cíleně nepřipomínal domácí skot, neboť bájný Ohdoj Model klubu Hať je křížencem
krávy, divokého prasete a trojského koně. Ohdoj Principem soutěže bylo během časového
limitu nadojit nejvyšší obsah kapaliny. Ohdoj neproléval mléko, jak by si mnozí mohli
myslet, ale čistou vodu. V dojení Ohdoje zvítězil David Škrabal s množstvím 595 ml.
Soutěž v dojení Ohdoje 2017
1. David Škrabal (595 ml)
2. Günther Gajda (360 ml)
3. Pavel Lampart (310 ml)

Cyklistický závod Retro Cyklo
V polovině května se konal 2. ročník otevřeného závodu bicyklů vyrobených do roku
1990 s názvem Retro Cyklo. Tohoto recesistického soutěžního klání se zúčastnilo 25
závodníků a závodnic ve stylovém dobovém oblečení. Vítězem cyklistického závodu se stal
Martin Mikolajek s celkovým časem 106 vteřin. Mezi ženami zvítězila paní Martina
Kalvarová s časem 122 vteřin a dětskou kategorii ovládl Tomáš Kalvar s časem 100
vteřin.
Retro Cyklo 2017
Muži
Ženy
Děti
1. Martin Mikolajek (106,34s) 1. Martina Kalvarová (122,37s) 1. Tomáš Kalvar (100,74s)
2. Michal Kosellek (107,22s) 2. Štěpánka Kladivová (124,58s) 2. Patrik Šimčík (108,22s)
3. Michael Wittek (107,59s) 3. Anička Němcová (148,32s)
3. Jirka Plaček (118,47s)
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Legendární motocyklové závody Retro Chrchel
Sobotní odpoledne 10. června patřilo 4. ročníku legendárního motocyklového
závodu Retro Chrchel. I přes počáteční nepřízeň počasí se závodu zúčastnilo celkem 41
závodníků na motocyklech s maximálním obsahem do 50 ccm. Divácky atraktivní akce
přilákala desítky diváků, kteří obdivovali závodní jízdy motocyklů Jawa 550 Pařez, Jawa 05
Pionýr, Jawa 23 Mustang a celé řady dalších modelů.
Soutěže se zúčastnili nejen místní, ale také přespolní. Po vlastní ose dorazilo mnoho
účastníků z celého Hlučínska, ale i z Opavy, mezi kterými nechyběl ani expediční tým
známý jako Dobrodruzi na Jawách. Úkolem jezdců bylo ve dvou kolech projet vytýčenou
trať s co nejmenším rozdílem obou časů. Toto hodnocení stírá rozdílné výkonnosti
motocyklů. Vítězem závodu Retro Chrchel v kategorii závodníků nad 15 let se stal Daniel
Kurek s celkovým rozdílem časů 00:00,9. Dětskou kategorii vyhrál Jiří Plaček
s neuvěřitelným rozdílem pouhých tří setin.
Retro Chrchel 2017
Závodníci do 15 let
Závodníci nad 15 let
1. Jiří Plaček (00:00,3)
1.Daniel Kurek (00:00,9)
2. Tadeáš Gajda (00:00,2)
2.Alfonz Janiš (00:01,4)
3. Filip Lampa (00:03)
3.Pavel Kočí (00:01.6)

Závody traktorů Retro Zetor 2017
V sobotu 17. června se na letišti Model klubu Hať a v prostranství u kaple sv. Urbánka
konal 5. ročník závodu traktorů do vrchu s názvem Retro Zetor. Cílem soutěže bylo
nejrychleji projet traktorem s naloženým vlekem vyznačenou trať. Soutěž v tažení vleku do
vrchu byla doplněna dovedností disciplínou v couvání s vlekem. Pro diváky atraktivní klání
prověřilo řidičský um všech soutěžících. Během soutěžních jízd se diváci mohli také podívat
na několik nádherně zrenovovaných traktorů.
Závod Retro Zetor 2017 probíhal ve dvou kategoriích – 6911 a 7711, ve kterých se
celkem zúčastnilo 16 traktorových závodníků. Vítězem v kategorii 6911 se stal obhájce
loňského prvního místa Ondřej Kostelník. Kategorii 7711 ovládl Patrik Kupka.
V letošním ročníky byly uděleny také dvě speciální ceny. Cenu za nejlépe oděného
závodníka získal Jan Plaček. Ocenění nejlepšího Retro traktoru získal pan Vilibald
Kostelník.
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Retro Zetor 2017
Kategorie 6911
1. Ondřej Kostelník (3:12)
2. Tomáš Kořonek (3:25)
3. Radek Maier (3:43)

Kategorie 7711
1. Patrik Kupka (3:00)
2. Jiří Kostelník (3:37)
3. Jiří Glenc (3:38)

Kompletní výsledky soutěží naleznete na stránkách Model klubu Hať
www.modelklubhat.blogspot.cz
a na facebookovém profilu www.facebook.com/modelklubhat. Závěrem děkujeme
soutěžícím i divákům za účast a podporu, členům Model klubu Hať a všem dobrovolníkům
za pomoc s přípravou a organizací akcí, Martinovi Kusynovi za fotoreportáže a obci Hať za
podporu. Těšíme se na vás při dalších událostech Model klubu Hať!
Jiří Aujezdský
Model klub Hať
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INZERCE

35

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Erna Brožová

94 let

Eliška Harazimová

94 let

Anna Kuchařová

89 let

Edeltrauda Bortlíková

89 let

Edita Gencová

87 let

Anna Kolasková

87 let

Gertruda Plačková

86 let

Berthold Tyleček

86 let

Anna Ronczková

86 let

Alfons Kučera

86 let

Eliška Klemencová

81 let

Jiří Plaček

85 let

Marie Cigánová

81 let

Apolonie Tomalová

84 let

Hermína Lampartová

81 let

Anna Riemrová

83 let

Bernard Štěpán

81 let

Marta Baranková

83 let

Karel Matuška

80 let

Gertruda Kalvarová

83 let

Helena Kotulová

75 let

Hedvika Cigánová

82 let

Reinhard Maier

75 let

Erhard Matuška

82 let

Karel Glenz

75 let

Josef Kolaska

82 let

Růžena Pardubická

75 let

Rita Mokrá

81 let

Waltrauda Friedrichová

75 let

Erich Tesař

81 let

Walter Ciuraj

75 let

Vedení obce Hať přeje vše nejlepší a do dalších let hodně
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