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SLOVO STAROSTY A MÍSTOSTAROSTY
Se starým rokem jako bychom zavřeli knihu …
S novým rokem bereme čistý arch papír a tužku do ruky …
Co na něj napíšeme, je už na nás …

Vážení spoluobčané,
přicházejí Vánoce a blíží se konec roku. V tomto období se životní tempo většiny
z nás zrychluje. Snažíme se uskutečnit vše, co jsme měli naplánováno, dokončit všechny
nevyřízené úkoly a vše splnit do konce letošního roku. V samotném závěru se pak často
ohlížíme za uplynulým rokem, hodnotíme jej a leckdy si dáváme předsevzetí do roku
příštího. Hodnocení uplynulých 12-ti měsíců z hlediska života v naší obci ponechám na
Vás. Děkuji Vám za podněty, které jste mně a radě obce v průběhu tohoto roku dali.
Někdy se vše nepodařilo vyřídit a udělat ihned nebo dle Vašich přání. Prosím, nehledejte
v tom nějaký úmysl, ani záměr. Snažíme se dokončit nachystané projekty a začít nové.
Žádné jiné období se nevyznačuje takovou srdečností a takovým pocitem
sounáležitostí jako právě období Vánoc. Všichni se tak trochu vracíme do dob svého
dětství, do doby kdy se setkáváme za světel svíček a vůně purpury u vánočního
stromečku. K Vánocům patří lidskost obdařena narozením Jezulátka. Je nám dáván
nebeský mír. O vánočních svátcích se budeme společně veselit a radovat. Je to období,
kdy se má zapomenout na problémy a starosti, odpustit jeden druhému a mít pochopení a
vlídné slovo pro všechny okolo sebe. Těšme se z maličkostí a každého upřímného
úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru se štěstím, láskou a pokojem.
Všem dětem přeji, aby se jim splnila jejich přání v podobě vánočních dárků pod
krásně vyzdobeným stromečkem.
Ne každý má to štěstí, že může tyto svátky trávit doma mezi svými blízkými.
Všem nemocným přeji brzké uzdravení, životní elán a úsměv na tvářích. U vánočního
stolu vzpomeňme také na ty, co už nejsou mezi námi. Věnujme jim krátkou vzpomínku.
Pozastavme se v duchu, poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla
vykonána pro nás pro všechny.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval zastupitelstvu obce, radě obce,
zaměstnancům obecního úřadu, všem aktivním spolkům a organizacím v naší obci a Vám
všem občanům, kteří jste se jakoukoliv měrou podíleli v letošním roce na rozvoji a
zkrášlení naší obce.
Přáním každého starosty je, aby se dařilo jak obci, tak i všem jejím občanům.
K těmto překrásným vánočním svátkům a nadcházejícímu roku 2017 bych chtěl Vám
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všem popřát jménem obecního úřadu, zastupitelstva obce, ale i jménem svým vše
nejlepší, hodně štěstí, zdraví, Božího požehnání, osobních a pracovních úspěchů.
Těším se, že se s mnohými z Vás osobně setkám v pondělí 26.12.2016 v 16.30 u
Kulturního domu při Zpívání pod vánočním stromem a v neděli 8.1.2017 v 16.30 hod.
na Novoročním koncertu v Chrámu sv. Matouše v Hati.
Werner Vyletělek, starosta

Vážení spoluobčané,
blížící se čas vánoční je názorným příkladem toho, že se pomalu nachyluje konec
letošního roku a za pár dnů tu přivítáme nový rok, rok 2017. Ve svém příspěvku bych se
rád zmínil alespoň o jednom záměru, který jsme připravovali ve druhé polovině letošního
roku a to ucházet se o dotaci na pořízení 200 ks kompostéru pro ty domácnosti, které
projevily o ně zájem díky anketě a na které se nedostalo v roce 2013. Bohužel jsme
neuspěli, a když to řeknu natvrdo - tak proto, že už směsný komunální odpad v naší obci
docela slušně třídíme, za což Vám všem občanům patří obrovské poděkování. To však
neznamená, že bychom měli přestat třídit. Naopak, ti, kteří tak ještě nečiní, bych chtěl
touto cestou poprosit a vyzvat, aby se také připojili, i když vím, že to není úplně snadné
míjet v domácnosti 3 – 4 nádoby, tašky nebo pytle na třídění odpadu a ještě alespoň
jednou týdně je odvést ke kontejnerům. Pohodlnější je vše bez třídění vložit do jedné
popelnicové nádoby a o nic se nestarat, vždyť pracovníci OZO to od rodinného domu
odvezou. Pevně věřím, že i těchto občanů bude v naší obci časem ubývat a tak svým
kladným přístupem k třídění odpadů přispějí k lepšímu životnímu prostředí v celé naší
krásné vlasti – snižujeme tím množství škodlivých a nebezpečných látek, které ukládáme
pro budoucí generace do matky Země.
Pokusím se Vám ve stručnosti nastínit, proč jsme v žádosti o dotaci neuspěli a to
byl i důvod, proč jsme přišli s následným návrhem pro zastupitelstvo. Při bodovém
hodnocení žádosti o dotaci bylo rozhodujícím kritériem výše realizačních nákladů na
pořízení kompostérů vzhledem ke sníženému množství produkovaných směsných odpadů
v Kč/t za rok. Vzhledem ke skutečnosti, že se v naší obci směsný odpad třídí a meziročně
množství vyprodukovaného směsného odpadu klesá, byly pořizovací náklady na 1 tunu
ve střední části tabulky, tedy vyšší. A čím vyšší náklady, tím méně bodů. Dalším
kritériem bylo množství vytříděného bioodpadu v tunách/rok o kolik se sníží směsný
komunální odpad pořízením kompostérů. Při pořízení pouze 200 ks kompostérů – více
zájemců se nepřihlásilo, to taky nebyly významné body. Posledním kritériem byl počet
složek vytříděného směsného odpadu, který projekt řešil. U nás to byla pouze 1 složka –
biomasa. Celkově jsme získali 28 bodů ze sta možných a do druhého kola postoupily
pouze ty projekty, které získaly alespoň 40 bodů.
Mám však pro Vás i dobrou zprávu. Když nám dotace nevyšla, nechtěli jsme Vás
zájemce o kompostéry zklamat a rada obce zařadila do rozpočtu na rok 2017 položku na
pořízení kompostérů pro občany z rozpočtu obce. Děkuji tímto zastupitelstvu obce, které
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na svém zasedání 14. 12. 2016 tento projekt podpořilo a prostředky na zakoupení
kompostérů schválilo. Během měsíce ledna 2017 začneme připravovat výběrové řízení
tak, abyste kompostéry do začátku letní sezóny už měli na svých zahrádkách a mohli je
využívat.
Vážení spoluobčané, jak už jsem se zmínil na začátku mého příspěvku, za několik
málo dní skončí letošní rok. Ještě dříve však budeme slavit vánoční svátky. Dovolte mi
tedy, abych Vám všem popřál radostné prožití vánočních svátku v kruhu rodinném i ve
společenství svých přátel a mějte na paměti, že Vánoce nejsou jen o dárcích, ale hlavně
o vztazích mezi lidmi. Do nového roku Vám přeji především pevné zdraví, mnoho štěstí,
Boží požehnání a životní pohodu. Šťastný a pohodový rok 2017 Vám všem přeje
Mgr. Milan Šula, místostarosta

VYBRÁNO

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

Žádostí ZŠ a MŠ Hať, p.o., o povolení výjimky z počtu žáků pro školní rok 2016/2017
Změnou platových poměrů pedagogických pracovníků
Podnětem k přezkoumání nájemní smlouvy – obecní pozemky
Financováním dopravy pěveckého sboru ze Slovenka na koncert konaný v Hati
Povolením výjimky z OZV č.2/2015
Výpovědí z nájmu nebytových prostor a zveřejněním záměru jejich pronájmu
Zřízením majetkového účtu obce
Zadáním zpracování průkazů energetické náročnosti veřejných obecních budov
Vypsáním výběrového řízení na dodávku repasovaného hasičského auta pro SDH Hať
a jmenováním výběrové komise
Obecně závaznou vyhláškou obce Hať o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a
ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních akcí
Dovybavením kulturního domu a hasičské zbrojnice
Programem 11.zasedání ZO Hať
Dodatky ke Smlouvám o dílo na stavby: Hať – parkoviště u ZŠ a MŠ a Hať – poldr
Pískovna, napojení polní cesty Záhumenní a Křižanovická na silnici II/469
Příkazní smlouvou na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z OPŽP na akci Pořízení
kompostérů pro občany obce Hať
Udělením licence k provozování veřejné linkové dopravy pro dopravce ARRIVA
MORAVA a.s.
Oceněním knihovnice p. Anny Rickové, která byla oceněna KÚ MSK Ostrava
Uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene - vedení NN
Vydáním Územního plánu obce Hať
Smlouvou o zabezpečení zimní údržby na místních komunikacích
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-

-

Žádostí spolku TTC Hať o možnosti zřízení sídla spolku v obecním objektu
Smlouvou o spolupráci v oblasti komunitního plánování
Zadáním zpracování PD na stavbu Rekonstrukce víceúčelové hrací plochy u ZŠ
Odměnou pro členy kulturní a sociální komice při OÚ Hať
Výroční zprávou o činnosti p.o. ZŠ a MŠ Hať
Cenovým výměrem pro stanovení ceny vodného a stočného, cenou za hlášení
v místním rozhlase, za inzerci v Haťském zpravodaji a cenou za pronájem kulturního
domu a hasičské zbrojnice
Oceněním bezpříspěvkového dárce krve
Stížností na zápach z chovu domácích zvířat
Vyřazením poškozeného majetku obce z evidence
Žádostí soukromých zemědělců o příspěvek na Mikulášskou jízdu
Služební cestou starosty obce na Slovensko pořádanou Sdružením obcí Hlučínska
Revitalizací zeleně v areálu hřbitova
Výsadbou lipového stromořadí k poldru
Žádostí o finanční příspěvek pro záchrannou stanici v Bartošovicích
Omezením rychlosti v dolní části úseku MK Lipová
Odměněním požárního preventisty obce za provedení kontrol u obecních objektů
Odměnou za výkon funkce velitele zásahové jednotky SDH
Oznámením ředitele ZŠ a MŠ Hať p.o. o vyhlášení ředitelského volna
Povolením zdravotní probírky porostu na pozemcích v majetku obce
Žádostmi o poskytnutí dotací zájmových spolků MS Hubert, TTC, ČSCH, Hakultura,
Klub důchodců
Pronájmem obecního pozemku p.č. 4016, k.ú.Hať
Poskytnutím jednorázových finančních příspěvků finančně potřebným občanům dle
podaných žádostí
Schválením smluv o zřízení úplatného věcného břemene pro novostavby
Návrhem rozpočtu obce na rok 2017
Programem 12.zasedání ZO Hať
Smlouvou o financování mikroprojektu z fondů Euroregionu Silesia
Smlouvou o podmínkách napojení a součinnosti při realizaci plynových zařízení
Napojením novostaveb rodinných domů na oddílnou splaškovou kanalizaci
Požadavkem na umožnění přebírání informací z webu obce
Změnou nájemních smluv u bytů v bytovém domě Lipová 52
Návrhem termínů konání jednání ZO v roce 2017
Návrhem plánu práce kontrolního a finančního výboru na rok 2017
Provozní dobou OÚ Hať v době vánočních svátků 2016
Návrhem rozpočtového opatření č.5/2016
Rozpočtovým výhledem na období 2018-2020
Podmínkami dohody o provedení práce na zpracování mzdové agendy na rok 2017
Návrhem na ukončení smluvního vztahu s OZO Ostrava a novou příkazní smlouvou na
služby spojené se sběrem, tříděním a odstraňováním TDO
Zpracováním PD veřejného osvětlení a vyhotovením energetického štítku
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ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém mimořádném zasedání
a 12.zasedání dne 14.12.2016 zabývalo především:
-

Schválením Územního plánu obce Hať
Návrhem plánu práce kontrolního a finančního výboru na rok 2017
Výroční zprávou o činnosti p.o. ZŠ a MŠ Hať
Návrhem plánu zasedání ZO v roce 2017
Výsledkem hospodaření obce k 30.11.2016
Rozpočtovým výhledem obce na období 2018-2020
Návrhem rozpočtu obce na rok 2017

BUDE VÁS ZAJÍMAT

ELIMINACE JMELÍ
V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI
Krajský úřad Moravskoslezkého kraje
vydal doporučení vlastníkům pozemků, aby
na nich prováděli z důvodů zmírnění šíření
jmelí opatření vedoucí k jeho odstranění.

Jak a proč odstraňovat jmelí…?
Jmelí se v posledních 15 letech hojně
rozšířilo na území Moravskoslezského kraje a
způsobuje usychání a umírání stromů
nacházejících se v zahradách, v parcích, podél
komunikací, ale také na významných stromořadích, alejích, či památných stromech.
Jmelí je stálezelený keřík dvoudomé rostliny, jehož větve tvoří husté polokulovité
trsy dorůstající průměru až 100 cm (výjimečně 180 cm). Bílé plody, které jsou mírně
toxické, rostou na samičích trsech. Samčí trsy jsou naopak charakteristické zlatavým
zbarvením lístků. Jmelí je typickým poloparazitem, který svému hostiteli – dřevině –
odebírá důležité minerální látky, ale je sám schopen fotosyntézy, a tudíž je jen částečně
vázaný na svého hostitele. Jmelí nenapadá jen starší a staré stromy, ale také mladé
sazenice v blízkosti napadených stromů. Paraziticky může žít 30 - 40 let, výjimečně až 70
let.
Životní cyklus jmelí se dělí na dvě fáze – 1. fázi klíčení, kdy rostlina žije ze svých
zásob a 2. fázi cizopasnou (parazitickou), kdy se vyvíjí trs jmelí, kdy využívá vody
a živin hostitelské rostliny.
1.fáze klíčení začíná přilepením semene ze zralého plodu na větvičku hostitelské
dřeviny po přenosu ptáky i samovolným pádem bobulí. Lepkavost plodu způsobuje
viscin, který je obsažen v dužnině. K přilepení semene na větvičku dřeviny dochází ke
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konci zimy, kdy bobule dozrávají (prosinec až leden). Substrát pro tuto první fázi růstu
jmelí nemá žádný význam a jmelí vyklíčí na větvičkách stromů stejně jako např. na skle
nebo na kameni. Prvním rokem na přelomu jara a léta vzniká přísavný terčík. Ze středu
terčíku začne do kůry vyrůstat primární haustorium pevně přidržující mladou rostlinku
v kůře hostitele. Druhým rokem z tohoto prvotního kořínku vyroste jeden nebo více
zelených, korových provazců (kořenů), jež se pod kůrou rozrůstají do všech stran. Z nich
pak druhotné haustoria pronikají lýkem a kambiem až na dřevo. Přímo do dřeva
nepronikají, jsou však dřevem hostitelské dřeviny obrůstány při tloustnutí větví. Jmelí
pomocí svých haustorií ze dřeva odčerpává vodu a živiny pro vytváření organických
látek fotosyntetickou asimilací. Třetím rokem primární listy jmelí opadnou. Vyrůstají
větvičky a v letním období vyrostou i listy druhé generace. Ve čtvrtém vegetačním roce v
letním období opadají listy druhé generace a vyvinou se listy třetí generace a s nimi se
vytvoří základy květů. V pátém vegetačním roce již může jmelí od ledna (nejčastěji však
od počátku března) do dubna rozkvést a v létě opět vymění listy. Po pátém roce může
jmelí kvést každoročně.
Nejčastější způsobem přenosu semen je z pozřených plodů. Semena jmelí po
průchodu zažívacím traktem ptáků mají lepší klíčivost. Pozřené plody jmelí procházejí
zažívacím traktem ptáků velmi rychle (15 až 20 minut), přenos semen na větší
vzdálenosti je tímto způsobem prakticky vyloučen. Dalším způsobem šíření semen jmelí
je na zobácích, případně na jiných částech těl ptáků. Ptáci mají
ve zvyku si zobáky čistit jeho otíráním o větve stromů. Tímto způsobem může dojít k
přenosu i na značné vzdálenosti.
Jmelí se nachází na listnatých i jehličnatých dřevinách, mezi dřeviny silně napadené
jmelím patří: lípy (Tilia sp.), topol kanadský (Populus x canadensis Moench), topol bílý
(Populus alba) vrby (Salix sp.), javory (Acer sp.), jabloně (Malus sp.), jeřáb ptačí (Sorbus
aucuparia), arónie (Aronia melanocarpa), trnovník akát (Robinia pseudoacacia), hlohy
(Crataegus sp.), ořešák černý (Juglans nigra), jedle bělokorá (Abies alba), borovice lesní
(Pinus sylvestris). Do skupiny dřevin (prozatím) vůči jmelí imunní patří buk lesní
(Fagus sylvatica), topol černý pyramidální (Populus nigra „Italica“), modřín opadavý
(Larix decidua) a některé exotické dřeviny.
Důsledkem výskytu jmelí dochází k oslabování vitality dřevin z důvodu
nadměrného odnímání vody a živin, následnému ulamování větví v místě trsu jmelí,
zasychání vrcholů stromů i jinak oslabených větví a postupnému odumírání napadené
dřeviny.
Z důvodu zvyšující se intenzity plošného napadení dřevin jmelím se obracíme na
vlastníky, kteří na svých pozemcích evidují výskyt jmelí, aby se z důvodu zmírnění
jeho šíření pokusili eliminovat jeho výskyt.
Doporučený postup eliminace jmelí:
 Provádět kontrolu dřevin zaměřenou na výskyt jmelí a jeho včasnou likvidací
zabránit dalšímu šíření,
 odstraňovat jmelí ořezem větví s trsy jmelí (vylamováním se nezabrání jeho
dalšímu šíření),
 podpořit vitalitu stromu zálivkou a přihnojením draslíkem,
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 v případech napadení více než 50 % objemu koruny přistoupit ke kácení dřevin,
pokud nejde o významné stromy (aleje, solitéry v parku, památné stromy) tyto
přednostně ošetřovat.
Při odborných ořezech nebo při kácení se postupuje v souladu se zákonem
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů.
V případě dotazů či žádostí o konzultace ve vazbě na případná ošetření či kácení
a zákonných postupů můžete kontaktovat příslušné obecní úřady (popř. Krajský úřad
Moravskoslezského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, 28. října 117, 702 18
Ostrava – Ing. Lenka Peichlová, 795 622 385).
Zdroj: Ing. Eva Mračanská, AOPK ČR: Rozšiřování jmelí na území Moravskoslezského kraje 2012,
Aktuální informace k problematice jmelí 2016 (foto AOPK ČR), internet.

Ing. Lenka Peichlová, KÚ MSK Ostrava

Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za rokem 2016
Konec roku je v každé oblasti našeho života vždy příležitostí
k bilancování dosažených výsledků. Ne jinak je tomu u Sdružení
obcí Hlučínska, které v roce 2016 opět zrealizovalo mnoho aktivit
směřujících k rozvoji a propagaci regionu. Tento rok se zapíše
významně do jeho historie také tím, že sdružení oslavilo již 25 let
od svého založení.
Mezi letošní hlavní činnosti svazku obcí patřila mimo jiné i organizace a podílení se
na kulturních a společenských akcích, jako např. Bál Hlučínska v Hlučíně, Den učitelů
v Kravařích, Setkání schol regionu Hlučínska v Píšti, Setkání chrámových sborů
Hlučínska v Sudicích, Darování krve se starosty Hlučínska, Otevírání turistické sezóny
amnoho dalších akcí pro veřejnost.
Mezi nejvýznamnější letošní propagační akce však řadíme prezentaci Hlučínska na
Malostranském náměstí v Praze a v Poslanecké sněmovně, kde v květnu sdružení
představilo to nejlepší ze své kultury a tradic prostřednictvím folklorních souborů,
regionálních potravin, obrazů a fotografií s regionálními motivy.
Ani v létě se návštěvníci na Hlučínsku nenudili. Mohli se totiž zúčastnit vyhlášené
soutěže „Putování Hlučínskem za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“ a putovat na
kole či pěšky po jednotlivých vyznačených trasách regionu. Milovníci kultury a tradic
mohli opět v červenci navštívit Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně.
Významným počinem roku 2016 bylo jistě také vydání knihy „Prajzáci III aneb
k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938 – 1945“ PhDr. Viléma Plačka,
CSc., kterou sdružení na podzim vydalo. Knihu můžete koupit v obcích a městech na
Hlučínsku, v Informačním centru Hlučín a na zámku
v Kravařích.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným
žadatelům o dotace. Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos hned 4 finanční
podpory, a to na realizaci projektů „Rozvoj regionu Hlučínska“ (150 000 Kč), Šetrně
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s vodou doma, na zahradě i v přírodě“ (148 782,59 Kč), „Festival kultury a
hlučínských řemesel 2016“ (81 542 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska“ (100 000 Kč).
V realizaci projektů plánuje sdružení
pokračovat i v příštím roce. Ve spolupráci
s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byla letos podána žádost
o dotaci na realizaci společného projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku
a v polských gminách“. Pokud Euroregion Silesia - CZ schválí projekt k financování,
mělo by dojít ke komplexnímu zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním
regionu, které pak bude podkladem pro jejich likvidaci.
V letošním roce byla rovněž podána žádost o dotaci na Státní fond životního
prostředí na projekt „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“, prostřednictvím kterého by
měla na Hlučínsku vzniknout regionální učebnice a komplexní metodika výuky EVVO
pro ZŠ se zaměřením na přírodu a životní prostředí regionu.
Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu
Hlučínska, spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho
občanů naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2017 a děkuje všem
starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím
souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se
nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto specifického
příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu
kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní
fáze začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už
z důvodu jejich náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí,
i když jsou stále funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném
použití“. To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické
přezkoušení nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání
novému majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě
ELEKTROWIN. Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na
jeho internetových stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé
mohou prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud
zjistí, že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro něj
přijedeme rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení
ELEKTROWIN a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné
speciálně odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě
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dále používat. Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně
označeni jako místa zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti
na základě stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit
svému původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou
dále bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života
zažil na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh
komentuje: „I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt
smysluplného navracení spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu
praskla aorta, což přežije jen jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým
organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil,
byl Fond ohrožených dětí.

Rodičovská dovolená a mateřský příspěvek
Podání žádosti o rodičovský příspěvek, postup při jeho výpočtu a možnost přivýdělku
při rodičovské dovolené si ujasníme v dnešním článku. Ozřejmíme si i dobu, kdy
rodičovská dovolená končí a zda se dá prodloužit.
Vznik nároku na rodičovský příspěvek
Rodičovský příspěvek vám náleží ve chvíli, kdy je ukončena výplata peněžité pomoci
v mateřství. Jestliže jste neměli nárok na peněžitou pomoc v mateřství, bude rodičovský
příspěvek přiznán ihned, počínaje dnem narození dítěte. Na rozdíl od peněžité pomoci
v mateřství, rodičovský příspěvek vyplácí úřad práce, tedy odbor státní sociální podpory.
Příspěvek je přiznán vždy jen na nejmladší dítě v rodině.
Výše rodičovského příspěvku
Měsíční výše rodičovského příspěvku závisí na vůli rodičů a odvíjí se od délky jejího
čerpání. Celková částka rodičovského příspěvku je 220 000 korun a lze ji čerpat nejdéle
do čtyř let věku dítěte. Pokud se rodiče na rodičovské dovolené vystřídají, výše
rodičovského příspěvku se nemění.
Přivýdělek na rodičovské dovolené
Pobíráte-li rodičovský příspěvek, je možné pracovat, ale musíte si zajistit hlídání. Do
školky nebo dětských jeslí lze dítě mladší dvou let umístit pouze na 46 hodin v měsíci
a maximálně na 4 hodiny denně.
Varianty rodičovského příspěvku
Rodičovský příspěvek lze vyřídit podáním žádosti a až 3 měsíce zpětně po narození
dítěte. Je nutné předložit rodný list dítěte, občanské průkazy rodičů a potvrzení od ČSSZ
o nároku na dávku, která následně ovlivní celkovou výši rodičovského příspěvku. Je-li
otec uveden v rodném listě, může žádost vyřídit také on.

Pokud si otec ani matka dítěte neplatili před nástupem nemocenské pojištění, je
nutno přijmout čtyřletou variantu rodičovského příspěvku. Do věku 9. měsíce dítěte je
výše příspěvku 7 600 korun a 3 800 korun měsíčně po zbytek doby.

Jestliže si jeden z rodičů nemocenské pojištění hradil, může si žena zvolit výši
příspěvku a to podle denního vyměřovacího základu ke dni narození dítěte. Maximální
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částka u osob s měsíční mzdou 16 500 korun a vyšší je 11 500 korun měsíčně
a minimální 50 korun měsíčně.
Částku 220 000 korun musíte čerpat minimálně po dobu 19 měsíců a maximálně
4 roky. Dobu čerpání a výši částky lze během rodičovské dovolené měnit.
Očekávané změny
V případě zajištění péče o dítě se očekává změna, kterou ministerstvo práce
a sociálních věcí připravuje. Měla by vejít v platnost nejdříve v roce 2017. Jedná se
o zrušení podmínky o zajištění institucionální péče o dítě po dobu maximálně 46 hodin.
Nově by se měla pouze sledovat řádná péče o dítě.
Pokud projdou návrhy ministerstva, budou si maminky moci volit výši rodičovského
příspěvku až na 7 600 korun měsíčně a zkrátit si dobu čerpání rodičovského příspěvku.
Nebylo by pak také povinné automaticky volit čtyřletou variantu rodičovského příspěvku
v případě, kdy si otec ani matka dítěte neplatili před nástupem nemocenské pojištění, jak
je tomu nyní.
Od roku 2017 by se měla i změnit varianta, kdy budou ženy moci čerpat rodičovský
příspěvek až do výše odpovídající vyměřovacímu základu pro stanovení peněžité pomoci
v mateřství. Nyní je to tak, že v případě, kdy si jeden z rodičů nemocenské pojištění
hradil, může si žena zvolit výši příspěvku v maximální částce je 11 500 korun měsíčně
a minimálně 50 korun měsíčně, jak je uvedeno výše.
Částku 220 000 korun bude možné vyčerpat rychleji a to do 1 roku dítěte, nyní je to
do 19 měsíců.
Konec rodičovské dovolené, rodičovského příspěvku a prodloužení
Rodičovská dovolená z pohledu zaměstnavatele končí ve věku tří let dítěte a nelze ji
prodloužit. Po uplynutí této doby je třeba se domluvit se zaměstnavatelem na
prodloužení. Nejedná se již ale z pohledu zaměstnavatele o rodičovskou dovolenou, ale
o poskytnutí neplaceného volna a je pouze na zaměstnavateli, zda žádosti vyhoví.
U rodičovského příspěvku je to jinak, je tedy třeba rozlišovat pojmy. Ten lze čerpat
do věku čtyř let, respektive do vyčerpání částky 220 000 korun. Rodič může být i na
rodičovské dovolené bez pobírání rodičovského příspěvku a stejně tak může pracovat
a při tom pobírat rodičovský příspěvek.
Otěhotnění během rodičovské dovolené
Pokud je čerpán rodičovský příspěvek a dojde k otěhotnění, je třeba si ihned zvýšit
jeho výši a stihnout vybrat co nejvyšší částku z daných 220 000 korun. Pokud všechny
peníze nejsou vyčerpány, nebo příspěvek nelze zvýšit z důvodu nízkého vyměřovacího
základu, tyto peníze propadnou státu a nelze je ani vymáhat.

Péče o blízké jako pracovní poměr
Pokud se člověk dostane do těžce řešitelné situace, kdy pečuje zároveň
o nezaopatřené děti a o stárnoucí rodiče či příbuzné, hodí se pár rad pro její řešení.
Sendvičová generace, nebo také populace mezi 45 až 65 lety věku, stojí před těžkou
otázkou, jak skloubit vlastní práci s časově náročnou péčí o naše blízké. Lze takzvaně
vyměnit zaměstnání za péči o jinou osobu a nepřijít o potřebné roky pro přiznání
důchodu.
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Zákon o důchodovém pojištění vymezuje takzvanou náhradní dobu pojištění.
Období se započítává do doby pojištění potřebné pro přiznání důchodu, i když v nich lidé
nejsou výdělečně činní a neodvádí pojistné. Péče o osoby závislé sem patří.
Za dobu péče se považuje:
 péče o osobu s přiznaným stupněm závislosti II, III či IV, která je buď
osobou blízkou z pohledu zákona o důchodovém pojištění
 nebo péče o osobou „neblízkou“, kdy pečující osoba prokáže, že
s opečovávanou osobou žila ve společné domácnosti a pak příbuzenský vztah roli
nehraje (to platí od 1. 7.2001, u starších případů péče lze hodnotit péči jen
o rodinné příslušníky).
Postup při péči a započítání pro důchodové účely
Žádost o poskytnutí příspěvku na péči o osobu, jejíž zdravotní stav jí neumožňuje
plně se sama o sebe postarat, je třeba podat na krajskou pobočku úřadu práce. Následně
bude provedeno sociální šetření, posouzení zdravotního stavu osoby, o níž je pečováno,
a zařazení do stupně I – IV. Jedná-li se o dítě do 10 let věku, jde o stupeň I. Příspěvek je
přiznán nejdříve ode dne podání této žádosti, nikoliv zpětně.
Lhůta u OSSZ
Jakmile péče skončí, je nutné se obrátit nejpozději do dvou let na místně příslušnou
správu sociálního zabezpečení. Bude vydáno rozhodnutí o době a rozsahu péče sloužící
jako podklad pro budoucí posouzení doby péče o závislou osobu jako náhradní doby
pojištění. To bude vydáno na základě podaného návrhu na zahájení řízení o vydání
rozhodnutí o době a rozsahu péče. Lze jej podat nejdříve po ukončení péče, ale
nejpozději do zmíněných dvou let od skončení péče. V době jejího trvání ji lze podat za
situace, že pečující osoba v dané době podává žádost o přiznání důchodu.
Předkládané doklady
K návrhu na zahájení řízení o vydání rozhodnutí o době a rozsahu péče žadatel
předkládá:

doklad prokazující totožnost žadatele

doklad prokazující totožnost osoby, o kterou je nebo bylo pečováno
(OP a RL)

potvrzení krajské pobočky úřadu práce o vzniku stupně závislosti a době
poskytování příspěvku při péči o závislou osobu

doklad prokazující příbuzenský vztah žadatele k osobě, o kterou je
pečováno (rodné a oddací listy)

nejedná-li se o blízkou osobu, je třeba prokázat vedení domácnosti žadatele
s opečovávanou osobou čestným prohlášením

úmrtní list, došlo-li k úmrtí osoby, o kterou bylo pečováno
Osoba blízká a společná domácnost
Blízkou osobou je rodinný příslušník. Zákon o důchodovém pojištění vymezuje, že
jde o manžela nebo manželku, příbuzného v řadě přímé, dítě vlastní, osvojené nebo dítě
převzaté do trvalé péče nahrazující péči rodičů, dále o sourozence, zetě, snachu nebo
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manžela rodiče, a to kteréhokoli z manželů. Společná domácnost je tvořena fyzickými
osobami, které spolu prokazatelně trvale žijí, a společně hradí i náklady na své potřeby.
Kam pro radu
Bližší informace a konzultace poskytnou odborníci OSSZ klientského centra při
pražském ústředí, nebo call centra pro důchodové pojištění na telefonním čísle
257 062 860. Dotazy týkající se žádosti o příspěvek na péči zodpovědí konzultanti
krajské pobočky úřadu práce.
Započítání doby péče do důchodu
Doba péče se pro účely důchodového pojištění hodnotí v plném rozsahu, tj. jako
doba zaměstnání nebo doba samostatné výdělečné činnosti. Pro stanovení osobního
vyměřovacího základu se hodnotí jako doba vyloučená. V případě, že se doba péče kryje
se zaměstnáním či výkonem samostatné výdělečné činnosti, započítá se pečující osobě
výhodnější varianta, tedy příjmy z výdělečné činnosti nebo doba vyloučená.
Trvá-li náhradní doba péče o osobu závislou alespoň 15 let, považuje se pro
stanovení osobního vyměřovacího základu pro výpočet důchodu tato doba buď:
 za dobu pojištění, v níž měla osoba příjmy v citovaném ustanovení uvedené
 za dobu vyloučenou, a to i když se kryje s dobou pojištění, v níž měla osoba příjmy
z výdělečné činnosti, eventuálně náhrady zahrnované do vyměřovacího základu
Vyloučenou dobou pojištění je:
 doba dočasné pracovní neschopnosti
 doba pobírání invalidního důchodu pro invaliditu III. stupně
 prvních šest let doby studia po dosažení věku 18 let (získaná do 31. 12. 2009)
 určitá doba evidence uchazeče o zaměstnání na úřadu práce
Doba péče považována za náhradní dobu pojištění:
 doba osobní péče o osobu mladší 10 let, která je závislá na pomoci druhé osoby
v I. stupni závislosti, tedy lehká závislost
 doba osobní péče o osobu jakéhokoliv věku, která je závislá na pomoci druhé
osoby ve II., III. nebo IV. stupni závislosti, tedy středně těžká, těžká a úplná
závislost).
Započítává se doba péče o osoby blízké a od 1. 7. 2001 také o jiné než blízké osoby
žijící ve společné domácnosti. Před 1. 1. 2007 byla důvodem pro hodnocení doby péče
jako náhradní doby pojištění péče o dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující
mimořádnou péči, osobu převážně nebo úplně bezmocnou, nebo částečně bezmocnou
osobu starší 80 let.
Po tomto datu se stupně bezmocnosti v právní úpravě transformovaly na:
 I. stupeň závislosti - částečná bezmocnost
 II. stupeň závislosti - převážná bezmocnost
 III. stupeň závislosti - úplná bezmocnost
 kategorie dítě dlouhodobě těžce zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči
se transformovala na III. stupeň závislosti
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/
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PODĚKOVÁNÍ
Vyznamenání občanky naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, nám zaslal oznámení
o vyznamenání občanky naší obce za bezplatné dárcovství krve
a krevních složek.
Za 40 bezpříspěvkových odběrů byla Zlatou medailí
na Magistrátu města Ostravy dne 4.10.2016 oceněna
p. Pavla Paskudová.
Obec Hať si velmi váží jejího humánního přístupu a za její ochotu darovat krev nebo
krevní složky ji ocenila věcným darem a ještě jednou ji jménem všech, nejen těch,
kterým pomáhá navrátit zdraví, za její hluboce lidský postoj děkuje.

INFORMUJEME
♣ Provoz obecního úřadu v době Vánoc
Obec Hať oznamuje, že pokladna obce bude v letošním roce v provozu do čtvrtka
22.12.2016. Do stejného termínu se bude zajišťovat ověřování podpisů a listin
(legalizace a vidimace) a výpisy prostřednictvím CzechPointu.
Provozní doba obecního úřadu v době vánočních svátků
Pátek 23. 12. 2016
ZAVŘENO
Úterý 27. 12. 2016

8:00 – 12:00

12:30 - 15:00

Středa 28. 12. 2016

8:00 – 12:00

12:30 - 16:00

Čtvrtek 29. 12. 2016

8:00 – 12:00

Pátek 30. 12. 2016

ZAVŘENO

Doporučujeme Vám proto vyřízení Vašich záležitostí do termínu 22. 12. 2016 nebo
poté až v roce 2017.
V případě vyřizování hrobového místa z důvodu pohřbu, volejte, prosím, na
telefonní číslo 597 589 924.
Děkujeme za pochopení.
♣ Svoz popelových nádob v době svátků
V letošním roce nedojde v naší obci ke změně svozu popelových nádob v období
vánočních svátků. Popelnice se budou vyvážet ve stanovených dnech,
tj. 20. a 21.12.2016 a poté v novém roce 3. a 4.1.2017
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♣ Ordinační hodiny v ambulanci MUDr. Bartuskové o vánočních svátcích
23.12.
pátek
dovolená
24., 25., 26.12. so, ne, po
svátky – neordinuje se
27.12.
úterý
8.00 -11.00
28.12.
středa
8.00 -11.00
29.12.
čtvrtek
8.00 -11.00
30.12.
pátek
dovolená
31.12., 1.1.
so, ne
svátky – neordinuje se
V době nepřítomnosti je možné využít pohotovostní službu MNO Fifejdy.
Radostné a požehnané svátky přeje Mudr. Bartusková a sestra Martina

♣ Tříkrálová sbírka 2017
Charita Hlučín, jako realizátor Tříkrálové sbírky v naší obci, oznámila, že Tříkrálová
sbírka roku 2017 bude probíhat v sobotu 7.1.2017 od 8.30 hod.
Vykoledované prostředky pomohou těm, kteří jsou odkázáni na pomoc a podporu
Charity Hlučín. Každý i sebemenší dar je impulsem a závazkem pro Charitu Hlučín
poskytovat služby klientům a občanům Hlučínska vždy kvalitně a svědomitě.
Děkujeme za podporu a Vaše příspěvky!!!
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hlučín: Rozsvícení svíček na adventním věnci
2. Magazín z Hlučínska č. 78 každé úterý v 20:40 na stanici RT (RegionalniTelevize)
3. Hať: Kolaja 2016
♣ Platba vodného za II.pololetí roku 2016
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 II.pololetí roku 2016 proveďte v pokladně OÚ (přízemí)
v termínu od 6.3.2017 do 16.3.2017
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
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♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na jaro 2017 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období
od září 2016 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.

SPORT

TTC HAŤ - STOLNÍ TENIS
ODDÍL STOLNÍHO TENISU TTC HAŤ VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM ÚŘADEM HAŤ
ZVE OBČANY OBCE NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
DNE 27.12.2016 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
OD 14:00 HOD – KATEGORIE ŽACTVO
OD 16:15 HOD – KATEGORIE DOSPĚLÍ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

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

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

Záp.
7
6
7
7
7
7
7
6

V
6
6
4
4
4
4
2
2

R
0
0
1
1
1
0
0
1

P
1
0
2
2
2
3
5
3

Skore
83:43
70:38
71:55
71:55
65:61
67:59
55:71
47:61

Body
25
24
20
20
20
19
13
13

9

TJ Sokol Dolní Životice A

6

2 0 4 41:67

12

10
11

SK Moravan Oldřišov A
TJ Sokol Vávrovice A

6
8

1 0 5 42:66
0 0 8 54:90

9
8
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Okresní přebor 2. třídy
poř.

Družstvo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

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

Záp. V R P Skore Body
7
6
6
6
6
7
8
7
6
7
6

6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
0

0
1
0
0
1
0
1
1
2
1
1

1
0
2
2
2
4
5
4
2
5
5

80:46
70:38
74:34
60:48
64:44
64:62
66:78
49:77
50:58
41:85
30:78

25
22
18
18
16
16
15
14
14
11
7

R
0
0
0
2
0
0
1
2
3
0

P
0
1
1
3
2
5
2
4
3
6

Skore
94:32
78:30
73:35
63:63
52:38
51:75
43:47
43:83
43:65
18:90

Body
28
21
21
15
14
13
12
12
9
6

Skore
33:7
27:13
19:21
23:7
18:22
12:28
8:42

Body
16
13
10
9
8
7
6

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

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

Záp.
7
6
6
7
5
7
5
7
6
6

V
7
5
5
2
3
2
2
1
0
0

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

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

Záp.
4
4
4
3
4
4
5

V
4
3
2
2
1
1
0

R
0
0
0
0
1
0
1

P
0
1
2
1
2
3
4
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Hokejový klub Hať
zve širokou veřejnost na tradiční

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ
dne 26.12.2016 od 17.15 do 18.45 hod.
do Buly arény v Kravařích.

KULTURA

Obec Hať zve všechny občany srdečně na

Zpívání pod vánočním
stromem
v pondělí

26.12.2016 v 16.30 hodin.

Přijďte si zazpívat koledy
ze „starých“ knížek pod obecní
vánoční strom u kulturního domu.

Plesová sezóna 2017 v kulturním domě
21.1. Obecní ples
28.1. Hasičský ples
4.2. Zahrádkářský ples
11.2. Chovatelský ples
17.2. Rodičovský ples (sál Hostince u sv.Mikuláše)
24.2. Sokolský ples
5. a 10.3. Dětský maškarní ples
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Beseda nad knížkou
Dne 22.9.2016 navštívila naši školu autorka více než 80–ti knih pro děti,
Mgr.Zuzana Pospíšilová. Je dětskou psycholožkou. Pracuje s postiženými i zdravými
dětmi. V současné době žije v Bílovci. Naše děti znají od ní spousty knížek – Pohádky
před spaním, Sportovní pohádky, atd.. Autorka sama přivezla na ukázku mnoho knih pro
děti.
Pro naše děti si připravila tři besedy nad knížkou. První byla pro předškoláky a žáky
1. třídy, druhá pro druháky a třetí pro žáky 3. a 4. třídy.
V besedách se děti dozvěděly spoustu zajímavostí o tom, jak vzniká knížka, kdo se
všechno podílí na jejím vzniku,
seznámily se také s prací
jednotlivých profesí jako je
grafik, tiskař, editor, ilustrátor,
apod.
Všechny
besedy
byly
zajímavé. Děti se ptaly, byly
zvídavé a plné dalších nápadů na
to, o čem by mohly být nové
knížky. Autorka dětem své
knížky podepsala, rozdala jim
záložky s hádankou a popřála jim
ještě hodně krásných chvilek nad
knížkami. Byla to velice užitečná
a milá beseda nad dětskou
knihou. Děti byly spokojené a
těší se na další podobná setkání u
knížek pro děti.
Mgr. Jurenková Věra

Hlučínský slavíček
Ve čtvrtek 10.11.2016 se tři děti z naší mateřské školy zúčastnily pěvecké soutěže
v Hlučíně. V kategorii "Předškolní děti " zazpívaly své písně: Veronika Jarošová -
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Okolo Hradce, Emma Anna Cigánová - Holka modrooká a Marek Lasák píseň Dárek
od čápa.
Tento 30. ročník Hlučínského slavíčka byl pro nás velice úspěšný. Ve velké
konkurenci dětí z širokého okolí Hlučína (soutěžit přijely např.děti z Darkoviček,
Darkovic, Děhylova, Dobroslavic...) se umístil Mareček Lasák na 1.místě!
Srdečně blahopřejeme!
Do budoucna přejeme Marečkovi, Verunce a Emmičce hodně dalších úspěchů (a to
nejen pěveckých), ať jim radost a potěšení ze zpívání dlouho vydrží a aby byl pro ně
život jedna krásná a nekonečná písnička. Třeba tak, jak se o tom zpívá v písni Jaroslavy
Horáčkové:
Zpívejme si, zpívejme
a mějme se rádi,
s písničkou je veseleji
věřte kamarádi.
Kdo si zpívá, krásu vidí,
nikomu nic nezávidí.
Proto všichni s písničkou,
zaplavme zem celičkou.
Ivana Tvrdá, učitelka MŠ

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Mistrovství České republiky v TFA
Tak jako v předchozích letech, tak i letos se konal seriál
hasičských soutěží s názvem „O pohár ředitele HZS MSK v
TFA“. Jedná se o seriál náročných soutěží v disciplínách TFA,
který je určen hasičům z řad profesionálních, tak
dobrovolných, z celé České republiky a ze zahraničí. Seriál pro
rok 2016 se skládal ze závodů: Frenštátský mamut, konaný
v areálu skokanských můstků ve Frenštátě pod Radhoštěm dne
4. 6.. Závodu s názvem Hartaman, který se konal v areálu přehrady Slezská Harta dne 2.
7. Závodu Ostravská věž, který se opět konal v atraktivním prostředí Dolní oblast
Vítkovice dne 11. 6. Závodu Hornosušská věž, uskutečněném v areálu těžební věže
František v Horní Suché dne 30. 7. Posledním kolem seriálu měl být závod v lyžařském
areálu Horní Lhota, který byl letos z technických důvodů zrušen. V rámci těchto závodů
musí hasiči v tzv. „plné hasičské“ absolvovat různé silové disciplíny – běh s požárními
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hadicemi, transport figuríny, vytahování závaží, motání hadic, přemísťování různých
závaží, provádění úderů na trenažéru Hammer Boxu a další. Na závěr těchto závodů musí
ještě vyběhnout určitý počet schodů, který často přesahuje magické číslo čtyři sta. Tato
závěrečná disciplína prověří vytrvalost a ukáže, zda jsou závodníci opravdu těmi
železnými hasiči.
O kvalitě a
atraktivnosti
tohoto
seriálu svědčí, že
každoročně
v rámci
poháru vystoupí více
než stovka závodníků,
která se snaží dokázat,
že tyto náročné tratě
zvládnou. I letos tomu
nebylo jinak. Celého
seriálu se zúčastnilo
111 závodníků ve
dvou kategoriích (do
35 let, nad 35 let).
Naši obec na tomto
poháru již několik let
reprezentují i naši dobrovolní hasiči. Letos poprvé absolvoval seriál Lukáš Mučka.
Druhým závodníkem byl již ostřílený Zdeněk Janoš.
A jak celý seriál dopadl? Nejlepším soutěžícím celkově, bez rozdílů kategorií byl
David Pašek z Bohuslavic se 430 body, druhý byl Radek Váňa z Lubiny se 405 body
a třetí byl Zděněk Šejbl z Horní Sloupnice (Pardubický kraj) se 393 body. Na 4. místě se
umístil náš závodník Zdeněk Janoš s 378 body. Lukáš Mučka přišel těsně o umístění
v TOP 10 a v končeném pořadí se umístil na skvělém 11. místě s 304 body. Letos se tak
poprvé stalo, že „dobráci“ obsadili přední příčky v celkovém hodnocení. Navíc na těch
nejvyšších místech byli letos závodníci převážně z Moravskoslezského kraje, což svědčí
o velké kvalitě a připravenosti.
Výsledky z tohoto seriálu byly letos započítávány do kvalifikace na
Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v TFA. Za každý kraj byli
vybráni vždy 4 závodníci do 34 let a jeden v kategorii nad 34 let. Díky skvělým
výsledkům a umístění v seriálu soutěží se na mistrovství kvalifikoval náš hasič
Zdeněk Janoš. Dalšími, kteří reprezentovali Moravskoslezský kraj, byli David
Pašek (Bohuslavice), Radek Váňa (Lubina), Jan Sláma (Příbor) a Tomáš
Goldenstein v kategorii nad 34 let (Bobrovníky).
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Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v TFA se uskutečnilo v sobotu
1. října 2016 ve Štramberku. Po dvou letech se tedy opět sešli nejlepší závodníci z celé
České republiky v tomto malebném městečku. Pořadateli byli Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska ve spolupráci s HZS Moravskoslezského kraje, Krajským sdružením
hasičů MSK, Okresním sdružením hasičů Nový Jičín a sbory dobrovolných hasičů
Štramberk, Kopřivnice a město Štramberk. Uskutečněno bylo pod záštitou Hejtmana
Moravskoslezského kraje Miroslava Nováka a Starosty města Štramberk Ing. Davida
Plandora.
Mistrovství se celkem účastnilo 64 nejlepších dobrovolných hasičů z celé České
republiky. Náročnou trať si mimo soutěž vyzkoušely i dvě ženy, hasičky, které všem
přítomným ukázaly že i „něžné“ pohlaví zvládá silový čtyřboj hasičů.
V rámci mistrovského závodu museli hasiči oděni v zásahovém obleku, zásahové
helmě, obuvi a s neaktivním dýchacím přístrojem na zádech absolvovat čtyři náročné
úseky. Na mistrovství není totiž trať postavena kontinuálně, ale je rozdělená na čtyři

úseky. Závod je postaven podle mezinárodních pravidel. První úsek představovalo
zapojení hadic na požární stříkačku, roztažení 6 hadic „B“ na vzdálenost 60 m a smotání
dvou 20 m hadic „B“. Na druhém úseku museli hasiči provést 80 úderů na Hammer Boxu
10 kg kladivem, přemístit skrze tunel tam a zpět 15 kg závaží, přemístit 80 kg figurínu na
vzdálenost 80 m a překonat 3 m bariéru. Na třetím úseku závodníci přemisťovali dvě 20
kg závaží na vzdálenost 20 m, přemístili a vztyčovali dva nastavovací žebříky, vylezli na
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věž a vytahovali 20 kg závaží a na závěr zapojili proudnici na monitor. Poslední úsek
tvořil výběh z náměstí města Štramberk na ochoz věže stejnojmenného hradu, tedy výběh
369 schodů.
Nejrychleji náročnou trať absolvoval David Pašek z Moravskoslezského kraje.
Zdeněk Janoš se díky výslednému času 7:28,3 min. (1:25,4 1:36,3 1:06,7 3:19,9) ve
výsledném pořadí umístil na 19. místě. Jeho čas byl navíc třetí nejlepší z družstva
Moravskoslezského kraje a tak se započítával do celkového hodnocení týmů. Vždy se
braly pouze tři nejlepší časy každého kraje. Tým Moravskoslezského kraje se tak díky
našemu závodníkovi umístil na skvělém druhém místě v celkovém hodnocení krajů. Na
první místo chybělo tomuto družstvu pouhých 7 vteřin.
Tímto bychom chtěli poděkovat za reprezentaci našeho sboru, naší obce na
Mistrovství České republiky a popřát spoustu dalších úspěchů do dalších soutěží.
SDH Hať

Podzimní zahrádkářská výstava
Zdravím všechny přátele zahrádek a pěstitelé rostlin, chci Vás informovat o průběhu
výstavy, která se konala ve dnech 17.- 18.9.2016. Výstava byla úspěšná díky 40
vystavovatelům. Tímto jim chceme poděkovat za zapůjčení rostlin.
Vystavovali jsme tropické rostliny, ovoce a zeleninu. Vystavovali jsme jablka pana
Lasaka z Polska, nádobí které se používalo v době našich babiček od pana Gonziora, také
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z Polska. Připravili jsme různé ochutnávky ze zeleniny a ovoce. Přikládám recept na džus
a čalamádu z dýně a karbanátky z cuket, které připravily naše členky.
Proběhla také soutěž dýni, vyhodnoceny byly 3 nejlepší. První místo získal pan
Marek Mikula, 2.místo získal pan Janiš Milan, 3.místo paní Rita Nedělová.
Přišli nás podpořit pozvaní hosté z obecního úřadu, naší školy a přátelé z Darkovic.
Děti z naší základní školy vystavily své výtvarné práce.
Děkujeme ještě jednou za pomoc a zapůjčení Vašich rostlin a těšíme se opět
v příštím roce při konání výstavy.
Blíží se vánoční čas a konec roku, proto Vám chceme popřát hodně zdraví, štěstí,
úspěchů v Novém roce.
Za výbor zahrádkářů Helena Nawrathová

Utopenci z cuket: 1kg nastrouhané cukety
1 pol.lžíce soli
2 hodiny nechat ustát a pak vymačkat vodu
Do hmoty přidat: 15dkg tvrdý sýr
1 lžíci vegety
3 celá vejce
1 lžíce strouhanky
2 stroužky česneku
pepř a 1 cibuli
Udělat malé karbanátky, obalit ve strouhance, opéct a uložit do sklenic - prokládat cibulí.
Nálev:
1/2 l vody
2 dcl octu
3 lžíce cukru
1 lžička deka
4 sachariny, celý pepř a nové koření
Čalamáda z dýně:

1 a půl kg nastrouhané dýně
1/2 kg cibule
1/2 kg červených paprik

Nálev: 1/4 litru octa
1/4 kg cukru
1/2 deka
Přelít nálevem, dát do sklenic, zavařit 15minut při 90°C a nechat v hrnci ještě 20minut.
Džus z dýně:
3 kg dýni
1,2 kg cukru
1 lžíce kyseliny citrónové
2,5 l vody
Dýni nakrájíme na kostky a zalejeme vodou s cukrem a kyselinou citrónovou.
Necháme do druhého dne v nálevu. Pak dýni uvaříme do měkka a rozmixujeme. Přidáme
šťávu z 3 citrónů a citronový nebo pomerančové sirup. Rozředíme vodou podle chuti.
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Mírná zima pomáhá přežít slabým a nemocným zvířatům. Tím se
může oslabit populace a dochází k přemnožení zvěře.
Pravidelné přikrmování
pomáhá zvěři přežít zimu.
Myslivci v Hati zvířatům
přilepšují směsí kukuřice,
ječmene a ovsa hlavně když
je zima tuhá. V krmelcích
nechybí sůl, seno, kaštany,
žaludy, (které nám opět
nasbírali žáci ZŠ Hať),
jablka a řepa. Poslední roky
je ale zima natolik mírná, že i bez přikrmování přežívají slabé a nemocné kusy. Stále více
dochází k oslabování zvířecí populace. Mírnou zimu přežije zhruba devadesát procent
zvěře. Nejvíce to poznáváme u divokých prasat, která mají pořád spoustu obživy a
přežívá tak veškerá populace. To způsobuje problémy nejen myslivcům, ale hlavně
působí škody občanům. Úhyn zvěře v zimě má být přirozený. Přirozeným způsobem se
tak likvidují slabší kusy. Současná zima a vůbec zimy, které byly, umožňují přežití i těch
nejslabších kusů. Tím se ale zhoršuje kvalita zvěře. Tyto slabé nebo geneticky špatně
vyvinuté kusy se na jaře mohou zapojit do rozmnožování a tím pádem se určité negativní
jevy a špatný zdravotní stav dostává do dalšího rozmnožovacího cyklu. Po teplé zimě
můžeme očekávat i více klíšťat a komárů. Ale nejen klíšťat a komárů. Bude větší
množství plžů, hlodavců, myší. Přibude lišek, kun a další škodné… Pro myslivce z MS
Hubert Hať to znamená jediné! Bude více práce, s kterou se budou muset v následujícím
roce vypořádat!
„Vážení spoluobčané“, MS Hubert Hať přeje všem hezké svátky, pevné zdraví
a spokojenost v Novém roce 2017. A nám „zeleným“ kamarádům ať sv. Hubert
nadále zachová svou přízeň.
Legerski Jan – MS Hubert Hať
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Velké úspěchy haťských chovatelů
O víkendu 1. a 2. října se v Chlebičově konala okrasní chovatelská výstava
drobného zvířectva okresu Opava u příležitosti 50. výročí od založení chovatelského
spolku v této obci. Chovatelé z naší obce i na této výstavě potvrdili vysokou úroveň
svých chovů, podobně jako před 14 dny na Slezské chovatelské výstavě v Hati.
Jednotlivé ZO ČSCH soutěžili o umístění v odbornostech drůbež, králici a holubi
a nakonec o nejlepší organizaci v okrese Opava. Výstavu obeslalo 11 chovatelů z naší
obce a 5 z nich obdrželo na své odchovy čestnou cenu – jmenovitě Josef Plaček dvě
čestné ceny na vlašky koroptví a starvičské voláče a po jedné Jan Palm na giganty, Radek
Pončík na hempšírky, David Lampart na sasexky a mladá chovatelka Nikol Pončíková na
anglické bojovnice. V jednotlivých odbornostech jsme dopadli následovně – v drůbeži
jsme se umístili na 1. místě a stejného úspěchu jsme dosáhli i v odbornosti holubi.
V odbornosti králíci to bylo slabší, skončili jsme ve středu tabulky na 7. místě, ale
v celkovém pořadí všech ZO okresu Opava jsme se probojovali až na to vysněné 1. místo
v okresní soutěži.
Velký úspěch zaznamenali také někteří naši chovatelé na celorepublikových
speciálních výstavách klubů. Jan Palm na speciálce gigantů v Újezdě u Brna získal na
giganta žlutého barevného rázu šampiona klubu a jednu čestnou cenu a Mgr. Milan Šula
na speciálce hempšírek v Přerově získal na slepičku zdrobnělé hempšírky hodnocenou
predikátem super elita a 98 body titul šampionka klubu.
Děkujeme všem chovatelům, kteří reprezentovali naši obec na celostátní výstavě
v Lysé nad Labem, v okrasní soutěži ale i na jiných výstavách v okolních obcích a v
Polské republice a blahopřejeme jim k dosaženým výsledkům.
Zároveň všem občanům obce přejeme pohodové prožití nadcházejících vánočních
svátků a do nového roku přejeme především pevné zdraví, mnoho štěstí, radost a životní
pohodu.
Na závěr mi dovolte pozvat Vás na náš již tradiční „Chovatelský ples“, který se
bude konat 11. 2. 2017 v kulturním domě od 20:00 hod. Předprodej vstupenek od 27. 12.
2016 u Mgr. Milana Šuly.
Mgr. Milan Šula

Model klub Hať pořádal seriál retro závodů,
letecké soutěže i drakiádu
Vážení přátelé, rok se pomalu chýlí ke konci a nastává čas
bilancování. Nebudeme vás ve vánočním čase zdlouhavě zdržovat sumarizací a
naplněnými cíly, které stejně jako vždy byly splněny vysoce nad plán. O všech našich
aktivitách jste se mohli dočíst v minulých vydáních zpravodaje nebo na našich stránkách
www.modelklubhat.blogspot.com.
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Ve stručnosti si dovolíme připomenout, že jsme pořádali sérii retro zábavných akcí.
První událostí byla soutěž v kosení trávy s názvem Haťský sekáč, kterou doplnilo
slavnostní stavění májky. Následovaly soutěže Retro Cyklo, Retro Chrchel a Retro
Zetor, které přilákaly desítky soutěžících a stovky diváků. Dále jsme se spolupodíleli na
organizaci Dnů obce a hudebního festivalu Hafest.
Na klubové scéně jsme pořádali několik modelářských soutěží a první ročník
soutěže v přesnosti přistání ultra lehkých letadel. Tradičně již 16 rokem byl pod
vedením předsedy Model klubu Hať Günthera Gajdy realizován modelářský
kroužek v Základní škole v Hati.
Na konci září se konala Drakiáda Model klubu Hať, které se zúčastnilo přes 100
dětí z mateřské i základní školy. Tímto bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří
se zúčastnili hezkého odpoledne plného příjemných zážitků a dětských úsměvů.
Kalendář akcí Model klubu Hať 2017
Ani v zimním období nezahálíme a již připravujeme další ročník zábavných akcí na
rok 2017. Na všech pořádaných akcích vás rádi přivítáme.
1. 5. 2017 - I. Přesnost přistání
6. 5. 2017 - Haťský sekáč
27. 5. 2017 - Retro Cyklo
10. 6. 2017 - Retro Chrchel
11. 6. 2017 - II. Přesnost přistání
17. 6. 2017 - Retro Zetor
6. 7. 2017 - III. Přesnost přistání
28. 7. 2017 - IV. Přesnost přistání
12. 8. 2017 - Letecký den
22. 9. 2017 - Drakiáda
23. 9. 2017 - V. Přesnost přistání
22. 10. 2017 - VI. Přesnost přistání
11. 11. 2017 - VII. Přesnost přistání
24. 12. 2017 - VIII. Přesnost přistání
Za podporu Model klubu Hať při organizování retro akcí, drakiády a modelářského
kroužku děkujeme obci Hať, Základní škole v Hati - obzvlášť panu řediteli Bohuslavu
Těžkému, sponzorům SAO Computers, Pizzerii Luka a manželům Škrabalovým. V
neposlední řadě také děkujeme Martinu Kusynovi, který se za poslední roky stal naším
dvorním fotografem. Zároveň děkujeme všem příznivcům Model klubu Hať a naší
členské základně, která zahrnuje 67 členů.
Všem vám přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Jiří Aujezdský
Model klub Hať
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INZERCE

Vážení občané,
Mánesova malovaná pizza Darkovice
si Vám dovoluje nabídnout od 2.1.2017
službu rozvozu poledního menu.
Nabízíme výběr ze 3 hlavních jídel a jedné polévky.
Vaříme domácí kuchyni.
Cena MENU 74,-Kč.
Bližší informace na tel.č.: 739 409 895, p. Žembová Jana
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Na základě zákona č.101/2000Sb., o ochraně osobních
údajů, a novely zákona o obcích č. 106/2016 Sb., není
možné již v tisku, na internetu, v rozhlase, apod., bez
souhlasu občana zveřejňovat gratulace k významným
životním událostem.
Z tohoto důvodu již nebudeme našim spoluobčanům
v našem Haťském zpravodaji jmenovitě gratulovat
k významným životním jubileím.

Vedení obce Hať přeje všem
spoluobčanům, kteří dosáhli v tomto
období významného životního jubilea
vše nejlepší a do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Šťastné a spokojené prožití
vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového
roku 2017
přeje všem svým spoluobčanům
kolektiv Obecního
úřadu Hať
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