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SLOVO STAROSTY
Čas
K čemu využít sváteční čas?
Udělej si čas na myšlení, to je zdroj síly.
Udělej si čas na hraní, to je tajemství mládí.
Udělej si čas na četbu, to je setba moudrosti.
Udělej si čas na to, abys projevil přátelství, to přináší
radost.
Udělej si čas na snění, to tě povznese ke hvězdám.
Udělej si čas na lásku, to je radost ze života.
Udělej si čas na spokojenost, to je hudba duše.
Vážení spoluobčané,
neúprosně plynoucí čas nás opět posunul o rok dál a přiblížil k nejkrásnějšímu
období v roce, svátkům lásky, přátelství a pohody – svátkům vánočním.
Vůně vánočního stolu a vánočního stromku jsou pro nás nezapomenutelné, asi
i proto se na Vánoce tak hodně těšíme. Vánoce však nemohou být jen o dobrém jídle
a krásných dárcích, ale i o setkání rodičů se svými dětmi, vnoučaty a blízkými, se kterými
se během celého roku tak často nevidíme. Ta neopakovatelná atmosféra, která patří
k Vánocům, se nedá zapomenout.
Vánoce nás vybízejí, abychom udělali druhým radost, abychom byli na sebe milí.
To je jistě správná věc. Ale Vánoce mohou být cestou do našeho nitra. Pokusme se udělat
si pořádek ve svých srdcích. Není teď ten nejlepší čas zapomenout na různé neshody
a sváry? Zapomeňme na zlá slova mnohdy vyřčená ve zlosti a později možná stokrát
litovaná, vyříkejme si mezi sebou problémy, které nás tíží a dosud jsme je obcházeli. Není
to jednoduché, ale stojí to za to. Odměnou nám bude čistá duše, upřímný úsměv na tváři
a otevřené srdce přichystané přijmout do svého nitra přátelství a lásku našeho okolí. Bude
to jeden z našich nejhezčích dárků pod vánočním stromečkem. Pozastavme se a v duchu
poděkujme za lásku, porozumění, za pomoc a práci, která byla vykonána pro nás všechny.
Těšme se z maličkostí a z každého upřímného úsměvu. Prožijme tuto vánoční atmosféru
se štěstím, láskou a pokojem. K Vánocům patří ale i vzpomínky na ty, kteří nás natrvalo
opustili. Věnujme jim krátkou vzpomínku a připomeňme si šťastné a veselé okamžiky,
které jsme s nimi zažili.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem aktivním spolkům a organizacím,
ZŠ a MŠ, p. o. v Hati, všem lékařům působícím v naší obci, Římskokatolické farnosti Hať,
místním zemědělcům a sociálně - kulturní komisi při OÚ v naší obci za vstřícný přístup při
organizování společensko-kulturních akcí a reprezentace obce v letošním roce. Každé
spolupráce si opravdu velmi upřímně vážím a přeji nám všem, aby se i v příštím roce
všechny akce vydařily.
Velké poděkování patří rovněž zastupitelstvu obce, radě obce a zaměstnancům
obecního úřadu.
Vážení spoluobčané, rovněž Vám patří velké poděkování za Vaše názory,
připomínky, náměty a za spolupráci, dále za Vaši trpělivost v řešení některých věcí, na
kterých jsme se podíleli v letošním roce při rozvoji a zkrášlení naši obce.
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Nejdříve bych chtěl popřát těm nejmenším hodně dárků a úsměvů nejen vlastních,
ale taky na tvářích rodičů. Vždyť Vánoce jsou nejkrásnější svátky především pro naše
nejmladší. Není nic pěknějšího než bezelstně se radující dítě s nádherně zářícíma očima
před osvětleným stromečkem plným krásně zabalených dárků.
Těm starším, kteří už nevěří, že dárky přinesl Ježíšek, chci popřát hlavně hodně
dobrých kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout a připomenout jim, že u dárku
nerozhoduje cena, ale s jakou láskou nám jsou předávány.
Všem spoluobčanům bych chtěl jménem zastupitelstva obce, zaměstnanců obecního
úřadu ale i jménem svým popřát příjemné prožití vánočních svátků, které budou naplněny
radostí, pohodou a vnitřní harmonií.
Zároveň Vám přeji úspěšný rok 2018, aby se Vám vše podařilo, aby Vás neopustilo
štěstí, zdraví, láska a provázelo Vás Boží požehnání.
Těším se, že se s mnohými z Vás osobně setkám v úterý 26. 12. 2017 v 16.30
u kulturního domu při „Zpívání pod vánočním stromem“ a v neděli 7. 1. 2018 na
„Novoročním koncertu“ v chrámu sv. Matouše v Hati.
Werner Vyletělek, starosta

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 16.zasedání dne 11.12.2017
zabývalo především:
Schválením programu 16.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 15.zasedání ZO
Informací z jednání rady obce od 15.zasedání
Návrhem plánu práce finančního a kontrolního výboru na rok 2018
Výsledkem hospodaření obce k 30.11.2017
Návrhem rozpočtu obce na rok 2018
Výroční zprávou o činnosti p.o. ZŠ a MŠ Hať za školní rok 2016-2017
Návrhem na pořízení změny Územního plánu obce Hať
Odkupem pozemků p.č.1092 a 1126, k.ú. Hať
Prodloužením platnosti Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit
pro Hlučínsko 2014-2017
- Vyřazením dlouhodobého hmotného majetku
- Novelou Nařízení vlády č.37/2003 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních
samosprávných celků, ve znění NV 318/2017 Sb.
- Dodatkem č.3 ke Smlouvě o výpůjčce
- Střednědobým výhledem rozpočtu obce na 2019-2021
-

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostmi spolků ČSCH a ČZS Hať na prominutí poplatků za pronájem obecních objektů
v době pořádání krmášových výstav
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- Vypsáním výběrového řízení na zpracování PD „Opravy mostů v obci Hať – 1.etapa“
a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
- Žádostí Dětské rehabilitace Hlučín na poskytnutí pravidelného měsíčního příspěvku na
pobyt našeho občana
- Cenovými nabídkami na opravu a rozšíření MK K Remízce a uzavřením smlouvy na
provedení těchto prací s vítězným uchazečem
- Žádostí o pronájem nebytových prostor v obecním objektu a zveřejněním záměru o jeho
pronájem
- Návrhem na pořízení změny č.1 k Územnímu plánu obce Hať
- Vyřazením starého a poškozeného majetku obce z evidence DDHM
- Stanovením subjektu, kterému má být poskytnut výtěžek z dobrovolného vstupného
získaného při 20.Setkání chrámových sborů
- Informací starosty o novém zákonu o střetu zájmů
- Pořízením upgradu pro program IS Misys (pozemky)
- Poskytnutím finančního příspěvku soukromým zemědělcům na Mikulášskou jízdu
- Žádostí majitelů nemovitostí o snížení obrubníků z důvodu zřízení vjezdu
- Rozpočtovou úpravou č.4/2017
- Žádostí o vydání souhlasu na výstavbu větrné elektrárny
- Žádostí o možnost uskutečnit 2 cirkusová vystoupení Cirkusu Berousek a poskytnutím
finančního příspěvku cirkusu jako kompenzaci za vstup zdarma pro děti do 15-ti let
- Žádostí majitelů pozemků o odkup jejich pozemků do majetku obce
- Výroční zprávou o činnosti p.o. ZŠ a MŠ Hať za školní rok 2016/2017
- Posouzením žádostí občanů na poskytnutí jednorázového finančního daru na otop
- Žádostí o schůzku a řešení vzniklé situace se škodou s nájemci nebytových prostor
- Žádostí rodičů dětí navštěvujících MŠ o prodloužení provozu MŠ v době letních
prázdnin
- Žádostí o bezplatný pronájem sálu hasičské zbrojnice pro Klub důchodců Hať
- Uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení úplatného věcného břemene - přípojka
NN, pro novostavbu RD
- Žádostí Charity Opava o poskytnutí finančního daru na charitativní účely
- Žádostí o poskytnutí finančního daru na 29.setkání handicapovaných dětí
- Vyřazením zařízení „Slunce do škol“
- Dodatkem č.3 ke Smlouvě o výpůjčce mezí Obcí hať a ZŠ a MŠ Hať, p.o., výpůjčka
budov a pozemků
- Schválením výše odměn od 1.1.2018 neuvolněným členům ZO dle novely NV
37/2003Sb.
- Schválením programu 16.zasedání ZO
- Návrhem na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Propojení vodovodu Hať
– Darkovice“
- Postoupením vymahatelné pohledávky za dlužníkem obce advokátní kanceláři
- Vyplacením odměny veliteli JSDH za splněné úkoly ve II.pololetí 2017
- Schválením jednorázového příspěvku Charitě Hlučín na provoz pečovatelské služby na
rok 2018
- Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku Mobilnímu hospici Ondrášek
- Účastí ve společném výběrovém řízení na pověřence pro ochranu osobních údajů pro
obce sdružené ve sdružení SOH
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2018
4

-

Střednědobým výhledem rozpočtu obce na 2019-2021
Dohodou o zpracovávání mzdové agendy obce v roce 2018
Žádostí o provádění zimní údržby na soukromém pozemku
Bezúplatným převodem movitých věcí mezi SOH a obcí
Žádostí o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Cenovým výměrem pro veřejné pohřebiště
Provozní dobou obecního úřadu v době Vánoc
Návrhem plánu práce finančního a kontrolního výboru na rok 2018
Návrhem plánu zasedání ZO v roce 2018
Střednědobým plánem sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 20142017
Pořízením nového kontejneru pro hřbitov
Cenovým výměrem pro stanovení ceny vodného a stočného
Vyúčtováním nákladů za svoz a likvidaci TDO firmou OZO, EKOKOM a
ELEKTROWIN a novým cenovým výměrem za svoz a likvidaci TDO
Dodatkem č.11 ke Smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové osobní dopravě
mezi obcí a firmou ARRIVA Morava

PODĚKOVÁNÍ
Vážení občané,
prožíváme jedno z nejkrásnějších období v roce, začal advent, blíží se svátky
vánoční.
Dovolte mi, abych poděkoval kulturní komisi při OÚ v Hati za pečlivé připravení
adventních trhů a všem prodávajícím.
Všem občanům, kteří navštívili tyto trhy, rovněž děkuji za účast.
Chtěl bych poděkovat místním zemědělcům za připravení Mikulášské jízdy pro děti
v sobotu 9.prosince 2017. Velké poděkování patří dobrovolníkům (Mikuláš, Čert,
Anděl) a panu Jiřímu Kostelníkovi.
Děkuji místním zemědělcům a manželům Hawlikovým za organizační zajištění akce
pro děti „Mikulášská nadílka“, která se konala v neděli 10.prosince 2017 v sále
U sv.Mikuláše.
Werner Vyletělek, starosta obce

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Opravy komunikací v obci v letošním roce
Vážení občané, tak jako v minulých letech i v letošním roce se vedení obce rozhodlo
pokračovat v opravách místních komunikaci. V prosinci 2016 byla do rozpočtu obce
zařazena oprava místní komunikace Rychlovecká a v červnu 2017, po obdržení
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Rozhodnutí o schválení žádosti o dotaci na opravu MK K Remízce, rozhodlo
zastupitelstvo obce zařadit do rozpočtu pro tento rok i opravu této komunikace.
V jarních měsících začala oprava místní komunikace Rychlovecká z východní části
v úseku od rodinného domu (RD) pana Baiera až po RD pana Klimenta v délce 155 m.
V první části má komunikace šířku 5,50 m, ve zbývající části je s ohledem na rozměr
parcely šířka jen 3,50 m. Součástí opravy bylo rovněž osázení komunikace silničními
obrubami, dále byla položena nová dešťová kanalizace pro odvodnění komunikace a také
pro svedení dešťových vod z výše položené plochy polní cesty na shodné parcele.
Současně byla dokončena i výstavba komunikace k RD pana Kořistky v délce 85 m a šířce
5,50 m. Dodavatelem stavby byla firma STRABAG, a. s. Celkové náklady na opravu
komunikace byly hrazeny z rozpočtu obce a činily 1 805 801,- Kč.
Jednou z největších investičních akcí v tomto roce, která značně zkomplikovala
dopravní obslužnost a tím i životní podmínky občanů v části obce nazvané Kotlina je
oprava místní komunikace K Remízce. Ještě před započetím samotných prací zaměstnanci
obecního úřadu vyměnili všechny ventily vodovodních přípojek k rodinným domům. Poté
již nastoupila firma, která ve výběrovém řízení zvítězila a ze sedmi zaslaných cenových
nabídek podala nejvýhodnější nabídku. Stavbu opět provedla firma STRABAG a. s.
Práce započaly pokládkou silničních obrub v zastavěné části obce po obou stranách
komunikace v délce 625 m, dále byla provedena úprava několika vjezdů k rodinným
domům a v místech, kde to terén a rozměry parcely umožnily, se komunikace rozšířila
oproti původnímu stavu. Dále byly provedeny opravy a usazení kanálových vpustí na
dotčené komunikaci. Po odfrézování starého živičného podkladu byla položena obrusná
vrstva o tloušťce 50 mm s asfaltového betonu. Oprava ulice se týkala úseku od RD pana
Oleckého až po odbočku na
Karlovec o celkové délce 950 m.
Celkové náklady na opravu
komunikace
dosáhly
částky
2 230 377,- Kč. Jak už jsem se zmínil
výše, obdrželi jsme na tuto stavbu
z Ministerstva pro místní rozvoj
z programu Podpora rozvoje regionů
dotaci ve výši 1 milión korun. V této
souvislosti chci všem občanům
poděkovat za pochopení a vstřícnost
a zejména za to, že komplikovanou
dopravní situaci zvládali v poklidu a
bez emocí.
Současně s opravou této komunikace se provedla i oprava účelové komunikace na
pozemku parcela číslo 4338 tj. pokračování cesty od odbočky na Karlovec směrem do obce
Vřesina. V první fázi bylo provedeno vyrovnání terénu buldozérem, poté byla komunikace
zhutněná kamenivem o tloušťce 30 cm. Na vrstvou z vibrovaného štěrku byla položena 5
cm vrstva z asfaltového recyklátu. Konečná úprava komunikace bude provedena 5 cm
obrusnou vrstvou s asfaltového betonu v období, kdy to meteorologické podmínky umožní
realizovat. Celá komunikace má délku 860 m, šířku 3 m a na komunikaci je zbudováno 6
výhyben z důvodu míjení zemědělské techniky. Komunikace je určena pouze pro chodce,
cyklisty a zemědělskou techniku pro obsluhu přilehlých pozemků.
Mgr. Milan Šula, místostarosta
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Opravy a rekonstrukce provedené v roce 2017
Pro sportovně zaměřené občany všech věkových kategorií, kteří budou mít zájem
zapracovat na svalově hmotě svého těla a celkové fyzičce, vybudovala obec v měsíci
červnu na asfaltové ploše na hřišti u ZŠ a MŠ Hať workoutové hřiště. Výstavbu
v poptávkovém řízení provedla společnost Enuma Elis s.r.o., Praha za celkovou cenu
470 817,- Kč. Workoutové hřiště je vybaveno různými cvičebními prvky pro posilování
všech svalových partií lidského těla. Dopadová plocha pod cvičebními prvky je provedena
z bezpečnostního EPDM povrchu tzv. litého tartanu o tloušťce 50 mm, která výborně tlumí
případné pády cvičence. Hřiště bylo dáno k užívání široké veřejnosti v červenci a našimi
občany je hojně navštěvováno.
Pro občany, kteří si rádi přečtou dobrou knihu, provedla obec v tomto roce celkovou
rekonstrukci místní knihovny, která svým interiérem a technickým zázemím již
neodpovídala současným trendům. Součástí oprav byla kompletní rekonstrukce
elektrorozvodů, výměna podlahové krytiny, výměna zastaralých dřevěných regálů za
moderní, barevné kovové regály. Dále byla knihovna vybavena novým nábytkem a
vybudováním zázemí pro knihovnici. Taktéž došlo k obnově počítačového vybavení a k
zakoupení nového operačního systému Microsoft Windows 10 a knihovnického softwaru.
Na tuto PC obnovu jsme obdrželi z Ministerstva kultury z projektu VISK 3 dotaci ve výši
25 000,-Kč. Celkové náklady na rekonstrukci knihovny z rozpočtu obce pak byly ve výši
254 861,- Kč.
Co se týká vzhledu obce, i zde jste mohli zaznamenat jistá zlepšení. Postupně se
během roku prováděly opravy propadlé zámkové dlažby na chodnících. Práce započaly na
ulici Šelvická a pokračují na ulici Lipová. Prosíme občany, aby měli strpení, než se provede
oprava propadlé dlažby také před jejich rodinným domem. Rekonstrukcí prošla i výstupní
zastávka Hať-pošta, na které se provedla oprava nerovného betonového povrchu
položením zámkové dlažby a oprava zábradlí. Opravu provedli zaměstnanci obecního
úřadu. Rovněž se provedla výměna přístřešků tří autobusových zastávek a to Hať-garáž,
Hať-mlékárna a Hať-pošta a na ulici Šelvická byla provedena montáž nové autobusové
zastávky. Opravy autobusových zastávek si vyžádaly z rozpočtu obce částku ve výši 187
47,- Kč. Doufáme, že výměna autobusových zastávek přispěla k celkovému vzhledu obce
a současně se tím zvýšil i komfort cestujících čekajících na autobus.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

Výstavbu chodníku na ulici K Hubertu podpořil Statní fond
dopravní infrastruktury
Vážení občané, na konci roku 2016
jsme podali ke Státnímu fondu dopravní
infrastruktury (SFDI) žádost o dotaci na
stavbu „Chodník podél části ulice
K Hubertu II/469 a zatrubnění otevřeného
příkopu“. V březnu 2017 jsme vyhlásili
veřejnou výzvu na výběr zhotovitele
stavby i přesto, že jsme ještě nevěděli, zda
s žádosti o dotaci uspějeme. Pokud
bychom neuspěli, byla by stavba hrazena
z rozpočtu obce, se kterou se pro rok 2017
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již počítalo. Do výběrového řízení na dodavatele se přihlásilo celkem šest uchazečů,
z nichž nejvýhodnější nabídku podala společnost Jankostav s.r.o., Ostrava – Kunčice
s termínem realizace díla do 31. 10. 2017.
V červenci 2017 jsme obdrželi informaci ze SFDI o schválení akce a Obec Hať
získala na výstavbu nového chodníku na ulici K Hubertu podél silnice II/469 ve směru od
křižovatky až po odbočku na parkoviště u hřbitova dotaci ve výši 644 000,- Kč. Celkové
náklady stavby pak byly ve výši 1 480 927,-Kč bez DPH.
Součásti stavby bylo zatrubnění otevřeného příkopu v délce 80 m, výstavba chodníku
a vjezdů k sousedním nemovitostem o celkové délce asi 400 m, zbudování nasvětleného
přechodu pro chodce na křižovatce ulic Lipová a K Hubertu a také nasvětleného místa pro
přecházení přes komunikace na bezejmennou ulici na parkoviště u hřbitova.
Stavba nového chodníku a vybudování nasvětleného přechodu a místa pro přecházení
významně přispěla ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti silniční dopravy v tomto úseku.
Především se zvýšila bezpečnost chodců včetně osob s omezenou schopností pohybu
a orientace na této velmi frekventované silnici ve směru na polskou hranici.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

Zvýšení bezpečnosti chodců před hostincem „U sv. Mikuláše“

V letošním roce jsme se taktéž rozhodli dořešit bezpečnost chodců na místní
komunikaci Lipová před hostincem „U sv. Mikuláše“. V místech, kde podél otevřeného
vodního toku asi v délce 100 m byl chodník přerušený, chodci museli vstupovat do
vozovky a jejich bezpečnost byla značně ohrožena. Vybudováním nového chodníku došlo
k plynulému propojení chodníku na ulici Lipová v úseku od mateřské školky až po
autobusovou zastávku Hať-škola.
Do výběrového řízení na zhotovitele stavby se přihlásili pouze dva uchazeči.
Nejvýhodnější nabídku podala firma Jan Vrbický, Hať za cenu ve výši 957 535,- Kč bez
DPH. I na tuto stavbu jsme získali dotaci tentokrát z rozpočtu Moravskoslezského kraje
z dotačního programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2017“ ve výši 300 000,Kč.
Součástí stavby chodníku je i lávka pro pěší přes vodní tok a zbudování nového
zábradlí podél vodního toku. Tato stavba taktéž významně přispěje ke zvýšení bezpečnosti
chodců, jejichž frekvence je v tomto úseku vysoká z důvodu přilehlého hostince „U sv.
Mikuláše“, blízké mateřské školky a autobusové zastávky.
Mgr. Milan Šula, místostarosta
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Dohoda o spolupráci – projekt READY TO HELP
V únoru letošního roku naše obec podepsala „Dohodu o spolupráci na projektu
realizovaného z prostředků Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“. Projekt je
financován v rámci „Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia“.
Účelem této dohody je spolupráce na projektu Evropské územní spolupráce
v rámci programu Interreg V-A ‚Česká republika – Polsko s názvem „READY TO HELP
– systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“.
Podstatou tohoto projektu je vzájemná spolupráce jednotek sboru dobrovolných
hasičů příhraničních obcí na české straně hranice a OSP gminy Krzanowice a gminy
Krzyźanowice na polské straně hranice. Na české straně se do projektu zapojily obce Hať,
Chuchelná, Píšť, Rohov, Strahovice, Sudice a Šilheřovice. Celkem je do projektu zapojeno
22 požárních jednotek – 7 CZ jednotek a 15 PL jednotek. Jednotka sboru dobrovolných
hasičů Hať obdrží v rámci projektu vybavení a techniku ve výši 28 180,-EUR, z toho
dotace z evropských fondů činí 85 % tj. 23 953,- EUR, dotace ze státního rozpočtu 5 % tj.
1 409,-EUR a vlastní spolufinancování obce je ve výši 10 % tj. 2 818,-EUR. Projekt byl
připravován od listopadu 2015 a Monitorovacím výborem byl schválen v červnu 2017.
Jednou z klíčových aktivit projektu je pořízení vybavení pro členy jednotky sboru
dobrovolných hasičů např. zásahové obleky, přilby, rukavice, boty, zdravotnické potřeby
a dýchací přístroje. Jednotka taktéž obdrží i novou techniku – elektrocentrálu, přetlakový
ventilátor, motorovou řetězovou pilu, kalové ponorné čerpadlo a plovoucí čerpadlo. Další
klíčová aktivita je neméně důležitá, jde o posílení přeshraniční připravenosti a
akceschopnosti členů dobrovolných požárních jednotek. Dobrovolní hasiči z naší jednotky
se zúčastní společného víkendového soustředění v Ústřední hasičské škole v Jánských
Koupelích v rámci programu „Univerzita dobrovolného hasiče“. V souvislosti s vedením
a řízením společných zásahů budou naši hasiči absolvovat čtyři společná taktická cvičení,
dvě na české a dvě na polské straně hranice, která budou zaměřena na vzájemnou
součinnost jednotek při řešení konkrétní krizové situace. Celý projekt bude ukončen
v prosinci roku 2019. Společně si přejme, aby pořízenou techniku využívali naši hasiči jen
ke cvičení a k soutěžím, nikoliv k ostrým zásahům.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

Upozornění pro řidiče
V naši obci se začíná rozmáhat nešvar řidičů parkovat na chodnících. Upozorňujeme
řidiče, že chodníky pro chodce nejsou určené k parkování vozidel. Chodník je
vyhrazen pro bezpečný pohyb chodců a v případě parkování vozidel na chodníku je chodec
donucený automobil obejít způsobem, že vstoupí do vozovky a ohrozí tak svou bezpečnost.
Prosím, nebuďme lhostejní a buďme k sobě více ohleduplní.
Mgr. Milan Šula, místostarosta
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Pedagogové z Hlučínska navštívili přírodní zajímavosti v regionu
Na středu 27. září připravilo Sdružení obcí Hlučínska pro pedagogy, koordinátory
EVVO na školách a zástupce neziskových organizací exkurzi po vybraných přírodních
lokalitách
v regionu.
Exkurze proběhla v rámci
projektu „Jak na výuku
EVVO na Hlučínsku?“,
v rámci kterého vzniknou
mimo
jiné
výukové
materiály a pracovní listy
pro výuku přírodovědných
předmětů na základních
školách v regionu.
Za
doprovodu
odborníků
na
oblasti
geologie, vodní, lesní,
sídelní a zemědělskou
krajinu navštívili účastníci
exkurze např. hlučínské
bludné balvany, Poštovní
rybník, Kozmické ptačí louky, genofondový sad ve Vřesině, přírodní rezervaci Dařanec
nebo pískovnu v Závadě a poznali tak blíže lokality, které budou zařazeny do pracovních
listů a výukových materiálů.
Během
exkurze
se
pedagogové nejen seznámili
s výše uvedenými přírodními
lokalitami, ale zároveň bylo
diskutováno např. o tipech na
praktické otázky a úkoly pro
žáky a o celkovém obsahu
a podobě
připravovaných
materiálů tak, aby jejich
výsledná podoba byla co
nejlépe
přizpůsobena
schopnostem a dovednostem
žáků na nižších i vyšších
stupních základních škol.
Učební materiály budou
dokončeny v příštím roce a věříme, že budou vhodným doplňkem pro výuku na našich
školách.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Ohlédnutí za rokem 2017
Rok 2017 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět rokem
plným akcí, aktivit a projektů směřujících k rozvoji a propagaci
regionu.
Ve 26. roce své existence se sdružení podílelo a podpořilo
řadu kulturních a společenských akcí. Začátek února byl
tradičně spojen s Bálem Hlučínska, který letos proběhl v Kravařích. Na městském úřadě
v Hlučíně přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 29 pedagogů z Hlučínska. Druhá
červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci kterého se
na Mírovém náměstí v Hlučíně již podeváté představily folklorní a taneční soubory a
kapely z celého Hlučínska. Podzim pak proběhl ve znamení duchovní hudby, kdy sdružení
již tradičně podpořilo setkání a přehlídku schol a chrámových sborů. Organizace Setkání
schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Hněvošice, Setkání chrámových sborů regionu
Hlučínska proběhlo v Hati.
I v roce 2017 podpořilo sdružení akci „Darujte krev se
starosty Hlučínska“, které se zúčastnilo několik desítek občanů
nejen z Hlučínska.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace.
Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos hned 3 finanční podpory, a to na realizaci
projektů „Manažer regionu Hlučínska“ (doplatek dotace ve výši 20 000 Kč), „Festival
kultury a hlučínských řemesel 2017“ (dotace ve výši 86 578,45 Kč) a „Manažer regionu
Hlučínska II“ (zálohová dotace ve výši 80 000 Kč).
V letošním roce byla zahájena
realizace projektu „Jak na výuku
EVVO na Hlučínsku?“, v rámci
kterého sdružení připravuje vydání
metodických materiálů a pracovních listů pro účely výuky přírodovědných předmětů na
základních školách v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního
prostředí České republiky a výše dotace může dosáhnout až 843 020 Kč.
V realizaci
projektů
plánuje sdružení pokračovat i
v příštím roce. Ve spolupráci
s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie probíhala letos intenzivní
příprava projektu „Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“,
jehož realizace bude zahájena v lednu 2018. V rámci projektu dojde ke komplexnímu
zmapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které pak bude podkladem
pro jejich likvidaci. Projekt je spolufinancován z Fondu mikroprojektů Euroregionu Silesia
v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Sdružení může na projekt
získat dotaci až ve výši 18 520,72 Eur.
Sdružení obcí Hlučínska nezapomnělo ani na nejmladší obyvatele našeho regionu.
Starostové a starostky proto podpořili projekt, v rámci kterého vznikla regionální
omalovánka s motivy ze všech členských a spolupracujících obcí a měst regionu.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých
obcí a měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi
www.hlucinsko.tv.
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Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2018 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 regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková

Připravované projekty
Sdružení obcí Hlučínska plánuje realizaci dalších projektů také
v příštím roce. Ve spolupráci s polskými partnery - gminami Kietrz,
Krzanowice a Krzyżanowice byly podány 2 žádosti o dotaci z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Začátkem roku 2018
by měl být zahájen projekt
„Hledání
ztraceného
času“, v rámci kterého proběhnou např. fotografické workshopy pro zájemce z řad
amatérských fotografů, výstavy historických i současných fotografií z regionu nebo tvorba
česko-polského kalendáře.
Sdružení obcí Hlučínska dále plánuje vytvořit nové propagační materiály. Jejich
příprava by měla být zahájena na podzim příštího roku tak, aby byly připraveny na
turistickou sezónu 2019. Pokud bude projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“
finančně podpořen dotací, můžete se těšit také např. na letní soutěž zaměřenou na
poznávání regionu.
Sdružení využívá k získání financí také dotační tituly vyhlášené
Moravskoslezským krajem. Z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2018 bude sdružení žádat o dotaci na práci
projektového manažera.
Příští rok proběhne již 10. ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel, a to
v neděli 8. 7. na Mírovém náměstí v Hlučíně. O dotaci na festival má Sdružení obcí
Hlučínska zažádáno v rámci Programu podpory aktivit v oblasti kultury
v Moravskoslezském kraji na rok 2018.
Mgr. Lenka Osmančíková

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
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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 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.
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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,
 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

Akce a aktivity střední školy v Šilheřovicích
Navzdory nepřízni počasí úspěšně proběhl již 8. ročník golfového
turnaje SŠ hotelnictví, gastronomie služeb SČMSD, s.r.o. v Šilheřovicích,
a to na hřišti Park Golf Club Ostrava. Déšť a vítr prověřil sportovního ducha
a odhodlání všech zúčastněných hráčů, ale také profesionalitu organizátorů,
kterými společně s vedením šilheřovické SŠ byli také studenti uvedené
školy, a to
oboru Cestovní ruch se
zaměřením na golf a
golfové služby a studenti
oboru Hotelnictví. Všichni
zúčastnění se společně
setkali na závěrečném
slavnostním předávání cen
a rautu. A kdo letos patřil
k nejúspěšnějším? Marek
Růžička, absolvent naší
školy. Poděkování náleží
všem sponzorům, ale
hlavně hráčům, doufáme, že se v příštím roce při příležitosti konání 9. ročníku všichni
sejdeme ve stejné pohodové a sportovní náladě.
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Dne 12. října 2017 totiž
získala Denisa Rábiková žákyně
1.
ročníku
nástavbového studia oboru
Kadeřník
významné
ocenění Mladý řemeslník
roku 2017, které převzala
z rukou
1.
místopředsedkyně Senátu
Parlamentu ČR Miluše
Horské. Toto ocenění

uděluje předseda Senátu ČR každoročně
úspěšným mladým žákům řemeslných
oborů, kteří splňují náročná kritéria
ocenění, jako je skutečný zájem o
zvolený obor, vzorná reprezentace školy
v odborných
soutěžích,
příkladný
prospěch apod. Výše uvedená žákyně
získala rovněž 3. místo v soutěži O
nejlepší samostatnou odbornou práci
v oboru Kadeřník, které jí bylo uděleno Hospodářskou komorou ČR.
Zároveň šilheřovická střední škola získala v říjnu 2017 prestižní ocenění, a to čestné
uznání za vysokou úroveň praktické přípravy, rovněž udělené Hospodářskou komorou
České republiky.
SŠ v Šilheřovicích se již téměř rok aktivně zapojuje do projektu Inovace ve
vzdělávání
programu
Interreg
V-A
Česká
republika – Polsko. Skupiny
žáků ze Šilheřovic a Polska se
společně účastní workshopů
na odborná gastronomická
témata, které organizuje jak
šilheřovická SŠ, tak i SŠ
Jastrzebie Zdrój. Tyto „dílny“
jsou pak vždy vedeny
odborníky z praxe.
Dne 10. října 2017 se
zúčastnila skupina našich
žáků 2. ročníku výjezdového
workshopu do polských
Niepolomic, který byl tentokrát zaměřen na úpravu zvěřiny myslivost. Naši žáci společně
se svými polskými kamarády pak měli možnost prohlédnout si niepolomický královský
zámek se zahradou.
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Naopak šilheřovičtí studenti se svými pedagogy v rámci výše uvedeného projektu
připravil pro své kamarády z polské partnerské školy neobvyklou formu výuky, a to
prostřednictvím videokonference, která byla řízena právě ze SŠ v Šilheřovicích
a přenášena prostřednictví telemostu do polské partnerské školy. Tématem výuky byla
gastronomie, konkrétně zhotovení ukázkového menu odborníkem z praxe, tentokrát
šéfkuchařem restaurace U Zeleného dubu v Bohumíně - panem Milanem Dobřanským,
který v přímém přenosu připravoval tříchodové menu. Celý tento workshop se setkal
s příznivým ohlasem všech zúčastněných.
Vedení školy

dTest: Čím propečenější brambory a chléb, tím škodlivější
Výrobci potravin i spotřebitelé získali na konci listopadu 2017 návod, jak
snížit množství akrylamidu v pečených a smažených potravinách. Doporučení
na změnu výrobních postupů se týkají výrobků, jako je chléb, sušenky,
hranolky, chipsy, snídaňové cereálie, pražená i instantní káva. Smyslem
nového evropského nařízení je omezovat riziko vzniku rakoviny.
Akrylamid je v hledáčku vědců již od roku 2002, od roku 2015 existuje
vědecké stanovisko Evropského úřadu pro bezpečnost potravin (EFSA), ve
kterém se popisují a potvrzují jeho nežádoucí účinky na lidské zdraví.
Akrylamid vzniká přirozenou cestou při pečení, smažení nebo pražení potravin
obsahujících škrob a určité aminokyseliny. Akrylamid je toxický hned
několikrát: způsobuje rakovinné bujení, poškozuje nervový systém, může poškozovat
DNA a vyvolat vývojové vady plodu či poškozovat genetickou informaci.
Ve snaze plošně omezit tato zdravotní rizika vydala Evropská unie 21. listopadu
nařízení č. 2017/2158 s návodem, jak docílit snížení karcinogenního akrylamidu u potravin
z obilovin, brambor a kávy. Provozovatelé potravinářských podniků by proto měli
přijmout opatření, která povedou ke snížení výskytu této škodlivé látky na minimum.
„Smyslem nové direktivy je pomoci výrobcům ke zdravější tepelné úpravě potravin. Jako
spotřebitelská organizace tento krok samozřejmě vítáme. Těší nás, že Komise neurčuje jen
limity, ale poskytuje výrobcům i spotřebitelům návod, jak upravit výrobní postupy, aby
dopad na zdraví byl co nejmenší,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.
Přestože byl akrylamid nejspíš součástí lidské stravy od počátku zemědělství,
k dnešnímu neuspokojivému stavu přispívá fakt, že lidé jedí pečivo a výrobky z obilí či
smažená jídla ve větší míře než dřív.
Kdy bychom měli být opatrní? Průvodním jevem vzniku akrylamidu je hnědnutí. To
můžeme pozorovat například na křupavých opečených kůrkách pečiva nebo hnědých
okrajích bramborových lupínků, případně u přepražených kávových zrn. Není divu, že
nejvíce akrylamidu z jídla přijímají právě milovníci hranolků, chipsů, kávy a sušenek.
Zdraví a chuť se však v tomto případě trochu rozcházejí. Během vzniku akrylamidu,
který se tvoří nejvíce mezi 120 a 170 °C, se rodí i jiné důležité látky, které zároveň dodávají
produktům i charakteristické zbarvení, chuť a vůni.
Nařízení Evropské Komise je použitelné od 11. dubna 2018. Kontrola dodržování
směrných hodnot bude převážně v rukou jednotlivých výrobců. „Nové nařízení
předpokládá, že překročení doporučených limitů akrylamidu povede producenty k
zamyšlení se nad vlastním výrobním postupem a k jeho vylepšení. Důležité je, aby zdravější
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úpravu od výrobců vyžadovali i spotřebitelé. My se snažíme přispět tím, že obsah
akrylamidu v potravinářských výrobcích testujeme a výsledky publikujeme v časopise
dTest. Náš prosincový test bramborových chipsů například dokazuje, že vyrobit lupínky
bez vysokých hodnot akrylamidu není problém,“ komentuje Hana Hoffmannová. Zmíněné
Nařízení Komise 2017/2158 je zveřejněno na webu http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/CS/TXT/?uri=CELEX:32017R2158.
Rady a tipy na snížení obsahu akrylamidu při domácím pečení a smažení:
Brambory
- Skladujte brambory při teplotě vyšší než 6 °C a potlačte jejich klíčení.
- Při smažení brambor udržujte teplotu ve fritéze mezi 160 a 170 °C, v troubě mezi
180 a 220 °C.
- Brambory pečte nebo smažte jen do zlatě žlutavé barvy, zamezte jejich zhnědnutí
a spálené kousky nejezte.
Jemné pečivo – sušenky, suchary, oplatky z obilné mouky
- Nahraďte pšeničnou mouku nějakou alternativní, např. rýžovou nebo kukuřičnou.
Obě zmíněné mouky obsahují méně aminokyselin, které jsou pro vznik akrylamidu
nezbytné.
- Pečte do výsledné světlejší barvy.
- Pokud pražíte nebo opékáte ořechy a mandle, udržujte nižší teplotu.
Chléb
- Nechte těsto na chléb déle kynout. Tím se snižuje množství látek, ze kterých
akrylamid vzniká.
- Pečte chléb při nižší teplotě delší dobu do světlejší výsledné barvy.
- Zamezte vzniku tmavě opečené kůrky a nepřipékejte ani semena na povrchu.
Káva
- Dávejte přednost kávovým zrnům typu arabica. V těch je ve srovnání s robustou
obsah akrylamidu nižší.
Tisková zpráva dTest

Jak se připravit na setkání se zvěří na silnicích
Podzim, dlouhá zima, šero, nepřehledné a kluzké vozovky. A nepředvídatelná zvěř.
Dojde-li ke srážce s ní, vznikají často nemalé škody. Pro tento případ se lze pojistit, a to
dokonce několika způsoby. Je dobré vědět, které druhy pojistky kryjí ten který typ nehody
a kdo škody zaplatí.
Pozdní část podzimu se proměňuje v zimu. Motoristé vyjíždějí za tmy a za tmy se
vracejí domů. Počasí si hraje s povrchem silnic. Auto je na přechod do nového období
připraveno, řidiči si dávají větší pozor.
Na mnoha úsecích jízdních komunikací je však třeba počítat také s velmi špatně
čitelným faktorem - se zvěří. V České republice je ročně hlášeno mezi šesti a osmi tisíci
karambolů se zvířaty, což tuto příčinu nehody řadí na čtvrtou příčku. Řada menších střetů
navíc zůstane bez ohlášení. Jak tedy pojistit svůj vůz pro případ, kdy už dojde
k nejhoršímu?
Neúprosná fyzika
Faktorů v nehodě je vždy více. I přesto existuje celá řada spolehlivých testů, které
nám dokáží alespoň orientačně přiblížit takové situace.
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Narazíte-li například do divokého prasete v rychlosti 60 km/h, působí divočák
na auto silou 3,5 t, což odpovídá váze nosorožce! A i když náraz do vysoké zvěře může
být ekvivalentem třeba o tunu nižším, způsobené škody zůstávají velmi vysoké.
Jak se zachovat před nevyhnutelnou srážkou
Ať budeme finanční újmu sčítat jakkoli, to nejdražší jsou naše životy a zdraví.
Moderní vozidla jsou konstruována pro případnou čelní srážku.
Odborníci radí, nesnažit se zvířeti nijak vyhnout, brzdit a udržet vůz v přímém
směru. Předejdete tak nebezpečnému bočnímu nárazu, vyjetí z vozovky, případně nárazu
do něčeho daleko ještě nebezpečnějšího, než je zvíře. Sražení zvířete lépe pokrývají také
pojišťovny.
Pro úspěšné zvládnutí situace, kdy vám do vozovky vběhne zvíře, je samozřejmostí
předvídat a uzpůsobit styl jízdy. Nebezpečí lze vyčíst v nepřehledných lesních či polních
úsecích, pokud před ním přímo nevaruje dopravní značka.
Kdy je největší riziko srážky se zvěří
Zvěř bývá nejaktivnější za úsvitu, v podvečer a v noci. Riziko nehody také zvyšuje
zhoršená viditelnost a přehlednost. Mnohá zvířata jsou navíc hypnotizována čelními
světly, na silnici se zastaví a bez hnutí zírají do blížících se reflektorů. Ztlumení světel
může pomoci, ale na to již většinou nezbývá čas.
Velmi nebezpečné období je mezi říjnem a dubnem. Přispívá k tomu zvýšená
migrace zvěře, záliba zvířat jíst posypové soli a z hlediska řidiče pak nedostatek světla
a posuny času.
Jak se zachovat po střetu
Po střetu zbytečně nepanikařte. Oblečte si reflexní vestu a označte místo nehody
výstražným trojúhelníkem podle zákona.
Pokud zvíře následkem srážky zemře, má řidič povinnost nahlásit nehodu Policii
ČR, a to i v případě, že nevznikne na vozidle žádná škoda. Policie poté zajistí odvoz
zvířete. Toho se raději vůbec nedotýkejte.
Dalším důležitým krokem je následky nehody důkladně nafotit, včetně zvířete
a vozidla. Jde o důležitý důkazní materiál v posouzení celé nehody, včetně podkladů pro
pojišťovnu.
Kdo škodu zaplatí a jak se lze pojistit
Nejdříve si zjistěte, zda máte ve svém pojištění střet se zvěří jako automatickou
součást. Pokud ne, můžete to vyřešit buď přikoupením této složky pojistky, nebo si rovnou
koupit havarijní pojištění.
Běžná škoda při střetu se zvěří se pohybuje kolem 30 tisíc korun. Může se ale
vyšplhat daleko výše. Při sjednávání pojistky je na to dobré myslet. Většinou je třeba
počítat se spoluúčastí, a to v řádu stokorun, ale ve výjimečných případech může jít až
o 20 procent z pojistného plnění.
Pozitivní pro řidiče je, že škody plněné z pojištění srážky se zvěří nemají obvykle
vliv na výši pojistného bonusu.
Pokud se nesrazíte se "zvěří", ale se "zvířetem", přenáší se tíha zodpovědnosti jinam.
Zvířetem se rozumí zvíře, které má svého majitele. Jde tedy o domácí zvířata. V takovém
případě zodpovídá za škodu právě jejich majitel.
Srazíte-li se však s volně žijící zvěří a nemáte pojistku, nelze uplatňovat nárok
na plnění škody. Lesní zvěř nikomu nepatří a nikdo za ni nezodpovídá.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/
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INFORMUJEME
♣ Provozní doba Obecního úřadu v Hati během vánočních svátků
22.12.2017
pátek
ZAVŘENO
27.12.2017
středa
8.00 -12.00 12.30 -16.00
28.12.2017
čtvrtek
8.00 - 12.00 ZAVŘENO
29.12.2017
pátek
ZAVŘENO
Pokladna pro hotovostní platby bude uzavřena od 21.12.2017 do konce roku.
Ověřování podpisů a listin a poskytování výpisů z Czech Pointu (výpis KN, rejstřík
trestů,..) bude prováděno do 20.12.2017.
Kontakt a postup pro vyřizování pohřbů v době uzavření OÚ bude vyvěšen na dveřích
OÚ.
19

♣ Vývoz kontejnerů na plasty, papír a sklo v obci Hať v roce 2018
Společnost OZO Ostrava s.r.o. bude vyvážet kontejnery na tříděný odpad v roce 2018
v tyto dny:
pondělí - PAPÍR
úterý – PLASTY
čtvrtek – PAPÍR, PLASTY
sobota – PLASTY
SKLO – 1x za měsíc, není stanoven pevný termín
♣ Platba vodného za II.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 II.pololetí roku 2017 proveďte v pokladně OÚ (přízemí)
v termínu od 26.2.2018 do 8.3.2018
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:
Hlučín: Otevření nového psího útulku
Hlučín: Výroba adventního věnce na náměstí
Hať: Uspávání broučků
Darkovice: Nová kaplička a Hubertova mše
Šilheřovice: Gulášfest
Hať: Hubertova jízda
Hlučínsko: Daruj krev se starosty SoH
Hať: Setkání seniorů
Hať: 20. Setkání chrámových sborů
Ludgeřovice: 10 let od založení Sociálně terapeutické dílny │ Charita Hlučín
Hať: Opravy a rekonstrukce chodníků
Hať: Vítání občánků
Hať: Diamantová svatba manželů Tvrdých
Hať: Zahrádkářská a chovatelská výstava
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na jaro 2018 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období
od září 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.
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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.
♣ Nové telefonní číslo pošty Hať
Pošta Hať oznamuje občanům přidělení nového telefonního čísla: 95 42 747 16.
♣ Oznámení ordinace MUDr. Marie Bartuskové
Vážení pacienti,
vzhledem k elektronické formě psaní receptů od 2.1.2018 nebude možno vyhotovit
recept na počkání.
Budete–li potřebovat předepsat léky, žádáme Vás o vypsání léků na papír, s uvedením
jména, rodného čísla, případně adresy pacienta. Požadavky na léky prosím vhoďte do
poštovní schránky u hlavního vchodu před budovou anebo, bude-li to možné, předejte
sestře v sesterně ambulance.
Recept, vzhledem k jeho elektronické podobě, Vám však sestra nemůže vystavit tzv.
na počkání. Vystavené recepty budou k vyzvednutí následující den v sesterně
ambulance.
Od 2.1.2018 bude v ordinaci praktického lékaře pracovat MUDr. Karla Nováková
v pondělí a úterý, ostatní dny bude pracovat MUDr. Marie Bartusková.
Ordinační hodiny nejsou změněny. Telefon 59 50 56 133
Děkuji za pochopení.
Za kolektiv lékařů MUDr. Marcely Křižákové, MUDr. Karly Novákové a sestry Martiny
Šoltysové přeji krásný advent a radostné Vánoce.
Vaše MUDr. Marie Bartusková

Z OBECNÍHO ŽIVOTA
Když narodí se maličký,
dar vidění má pod víčky,
dar slyšení má v malém oušku ...
Tradiční „Vítání občánků“ se konalo
v neděli 1.10.2017 v 10.00 hod. v kulturním domě
v Hati.
Předsedkyní Sociální komise Mgr. Karin
Jarošovou bylo přivítáno 13 dětí – 8 děvčat a 5 chlapců.
Vystoupení dětí ze Základní a mateřské školy, p.o., Hať pod vedením Mgr. Šárky
Kostelníkové a Mgr.Karin Jarošové vytvořilo příjemnou atmosféru. Po kulturním
vystoupení dětí přivítal nové občánky starosta obce Hať pan Werner Vyletělek.
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Na uvítanou do života darovala obec nejmladším občánkům hračku, plyšovou deku
a krásnou knihu. Děti byly vyfotografovány v kolébce, maminky obdržely krásnou
kytičku. Setkání bylo zakončeno společným fotografováním. Dětem přejeme hodně zdraví,
štěstí a spokojený život v naší obci.

Sociální komise

Setkání seniorů
V pátek 13. října 2017 bylo celý den krásně a seniorům na odpolední setkání seniorů
v sálu Restaurace U sv. Mikuláše v Hati svítilo sluníčko.
Pozvání na toto setkání přijalo 107 osob. Úvod zahájil starosta obce pan Werner
Vyletělek. Přivítal jménem celého vedení obce všechny, kteří si udělali čas a přišli se
pobavit a setkat se s dalšími občany obce. Tři nejstarší ženy tohoto setkání (90 let, 86 let
a 84 let) obdržely od obce krásnou kytičku, tři nejstarší muži (87 let, 86 let a 84 let) byli
potěšeni malou butylkou.
Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín (zvítězily ve finále Mistrovství ČR mažoretek)
předvedly seniorům nádhernou choreografii, za kterou byly odměněny potleskem. K dobré
náladě přispělo výborné pohoštění. Hudební produkci zajistil pan J. Faltýnek.
Senioři diskutovali o běžných životních radostech, ale i starostech, zajímali se o život
a dění v obci. Senioři si tuto akci oblíbili a podle reakcí se na ni každý rok těší.
Sociální komise

Vánoční atmosféra v našem kulturním domě
První adventní neděli, 3.prosince, jste měli možnost poprvé nasát vánoční atmosféru
v sále kulturního domu. Od 8.00 hodin ráno byly otevřeny dveře pro návštěvníky
Adventních trhů.
Na ukázku byly vystaveny práce dětí s vánočním námětem, které vyrobily ve škole
a také malý koutek, pokojík, s ukázkou retro Vánoc.
Zakoupit jste si mohli také drobné dárky, více jak deset prodejců prodávalo své
nádherné výrobky nebo drobné předměty a s rodinou nebo přáteli jste měli možnost
posedět nad punčem, svařákem nebo kávou či čajem.
Další předvánoční akcí je Vánoční ladění. Letos proběhlo ve dvou termínech a to
v neděli 17. a v úterý 19.prosince. Oba termíny byly vyprodány během několika dnů a pro
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mnoho zájemců se již vstupenka nenašla. Zcela zaplněný sál v obou dnech přivítal
návštěvníky vánočně prostřenými stoly, kávou, čajem a cukrovím.
Na podiu se pak představil Sbor dětí ZŠ Hať pod vedením Mgr. Šárky Kostelníkové a
členové Janáčkovy filharmonie Ostrava a Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě. První půle se nesla v klasickém repertoáru, kdy zazněly skladby A.Vivaldiho a
W.A.Mozarta, druhou půli pak tvořily populární vánoční melodie.
Obě předvánoční akce, trhy i ladění, se setkaly s kladnými ohlasy. Občané si příjemně
poseděli a užívali si poklidnou vánoční atmosféru s rodinou, přáteli či sousedy.
Další možnost strávit příjemné chvíle s bližními máte při tradičním Zpívání pod
vánočním stromem u kulturního domu, druhý svátek vánoční 26.12.2017 v 16.30 hodin.
Vážení spoluobčané, rovněž Vás srdečně zveme na Novoroční koncert dne 7.ledna
2018 v 16. 30 hodin do kostela sv. Matouše v Hati. Zazní krásná koledová vánoční mše
Štěpána Hlíny pro sbor a orchestr. Vystoupí sbor sv. Matouše a sv. Hedviky z Hati,
pěvecký sbor dětí ZŠ v Hati pod vedením Mgr. Šárky Kostelníkové a sbor dětí ZUŠ Hlučín.
Orchestr tvoří hudebníci Janáčkovy filharmonie Ostrava a NDMS Ostrava. Na programu
dále zazní díla W. A. Mozarta, A. Vivaldiho, P. Mascagniho, a dalších autorů.
Kulturní komise

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

9. Slezská výstava v Hati
Ve dnech 15. – 17. září 2017 se uskutečnila již 9. Slezská soutěžní výstava
drobného zvířectva v Hati v areálu hasičské zbrojnice. Sjeli se zde chovatelé z celého
Slezska, to znamená od Krnova až po Karvinou. Slezský región se rozkládá nejen
v České republice, ale i v Polsku. Proto jsme pozvali také chovatelé z místních
příhraničních organizací. Tudíž výstava měla
vskutku charakter krajské Slezské výstavy a my
jsme byli spokojeni, jelikož jsme splnili to, co se od
názvu Slezská výstava očekávalo. Byly zde
vystaveny expozice vodní drůbeže, hrabavé
drůbeže, králíků a holubů, dále pak expozice
exotického ptactva, koziček a ovcí a drobných
hlodavců v celkovém počtu přes 1 300 zvířat.
V letošním roce nám bohužel nepřálo počasí a
celý víkend propršelo. I přes tuto nepohodu se mnozí
návštěvníci chovatelské výstavy nenechali odradit a
přišli se podívat na vystavená zvířata. Pro návštěvníky
byla připravena domácí zabíjačka, výborné koláče,
pro děti bohatá živá i věcná tombola.
Chovatelská výstava byla pojata jako soutěžní
výstava mezi organizacemi Slezska. Z toho místa mohu poděkovat i přátelům z Polska, že
se zúčastnili soutěže. Každá organizace vystavila minimálně 3 kolekce králíků (celkem 12
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ks), 3 kolekce holubů (celkem 12 kusů) a 3 kolekce drůbeže (celkem 9 kusů), které
přihlásila do soutěže. Této soutěže se zúčastnilo 14 organizací z okresů Opava, Ostrava,
Karviná, a 3 družstva z Polska.
Posuzování zvířat proběhlo v pátek 15. září 2017 a posuzovali jej členové
posuzovatelských sborů. Králíky posuzovali pánové ing. Blokeš Josef, Kajnar Vojtěch,
ing. Höpp Jan, Koláček Petr. Holuby pan Holaň Jiří, Wieder Pavel, ing. Otruba Miroslav,
Šulák Karel, Popelek Jiří a ing. Gajda Petr. Drůbež posuzovali Svoboda Jindřich,
Trávníček Jaroslav, Rohrer Václav, Krenželok Petr, Mojžíš Libor. Výsledky Slezské
soutěže o nejlepší organizaci dopadly takto:
1. místo
ZO ČSCH Hať
2. místo
ZO ČSCH Markvartovice
3. místo
ZO ČSCH Kravaře
4. místo
ZO ČSCH Dolní Lutyně
5. místo
ZO ČSCH Radlín (PL)
Holubi byli zastoupeni v mnoha
barevných a kresebných rázech. Vystaveno bylo
468 holubů. Vynikající kvalitu předvedla
skupina voláčů a užitkových holubů v čele
s českými staváky (68 ks) a slezskými voláči (24
ks), moravskými pštrosy (40 ks) a polskými poštovními výstavními holuby (40 ks). Mezi
rarity bylo možné shlédnout u nás málo chované exhibiční holuby, rzeszowské výstavní
holuby, egyptský swift či omské rejdiče i jiné.
Drůbež byla vystavena v kolekcích 1+2. K vidění bylo 132 kolekcí což je téměř 400
ks vodní a hrabavé drůbeže. Velmi působivá byla vodní drůbež, kde bylo možno shlédnout
vystavené husy landénské, pomořanské, německé nosné, labutí, slovenské dále pak kachny
kampbelky, saské, pekingské kolmé, pomořanské, zakrslé a indické běžce. Z hrabavé
drůbeže byla působivá kolekce hempšírek a vlašek jak ve velké tak i zdrobnělé formě,
hedvábniček, araukan, z.velsumek, z.wyandotek v mnoha barevných rázech, z. rousných a
sebritek. Zpestřením výstavy byla překrásná kolekce zdrobnělých. kočinek, paduánek,
staroanglických bojovnic a bantamek.
Králíků bylo vystaveno 357 ks. Velmi vyrovnanou kolekci byly velcí světlí stříbřití,
meklenburští strakáči, početná a velmi kvalitní byla i kolekce vídeňských králíků všech
barevných rázů, Silnou a vyrovnanou skupinu vystavili chovatelé burgundských králíků.
Kvalitní kolekce byly u plemen aljašky a havany a bílopesíkatí. Zastoupená byla i národní
plemena: český luštič, český červený a český strakáč. Tradičně bylo na výstavě vystaveno
i slovenské národní plemeno králik zemplinský ve velmi vyrovnané kolekci. Velmi
působivá byla kolekce stříbřitých malých a holandských králíků, početná byla skupina
zakrslých králíků různých barevných rázů a hermelínů, vynikaly také saténovi králici a
rexi.
Bylo uděleno celkem 79 čestných cen na nejlépe ohodnocená vystavená zvířata
a kolekce, dále byli uděleny 4 putovní poháry. Putovní pohár na nejlepší kolekci králíků si
odvezl Josef Malík (ZO Holasovice) na hermelíny červenooké, nejlépe ohodnocenou
kolekci drůbeže měl Vilém Stareček (ZO Kravaře) – kachna saská a v oboru holubi se
udělovali 2 putovní poháry na nejlepšího holuba tvaru, který obdržel ing. Libor Dudek
(Kozmice) – king bílý a pohár na nejlepšího voláče získal Emil Bašista (ZO
Markvartovice) –slezský voláč.
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Co dodat závěrem? Haťští chovatelé umí připravit kvalitní a prestižní výstavy, které
bezesporu patří k tomu nejlepšímu co je možné na severní Moravě shlédnout. Důkazem
toho byla 9. Slezská výstava, kdy se nám podařilo udržet pomyslnou nastavenou laťku stále
vysoko. Vždyť chovatelské výstavy se staly v obci Hať tradicí a díky ním poznává krásu
Slezska a naší obce mnoho chovatelů z různých koutů republiky. Důkazem toho je zájezd
chovatelů z Vyškova, kteří se na výstavu do Hati rádi vracejí. Dovolte mi ještě tímto
poděkovat všem členům chovatelské organizace Hať, jejich rodinným příslušníkům,
přátelům a příznivcům za poctivě odvedenou práci, za kladný přístup a především za
výborný kolektiv, který připravil
9. Slezskou
výstavu
v Hati.
Poděkování také patří vedení obce
Hať za finanční pomoc a všem
sponzorům,
kteří
výstavu
podpořili finančně či materiálně.
Posláním naší výstavy je ukázat
krásu a ušlechtilost domácích
zvířat, rozšířit vědomosti a
představit
chovatelství
jako
zájmovou
činnost
široké
veřejnosti. A potažmo strávit
příjemný den nejen prohlídkou
vystavených
exponátů,
ale
posedět nad něčím dobrým
s přáteli. Přijměte proto pozvání na již 10. Slezskou výstavu spojenou se soutěžní
výstavou okresu Opava, která se uskuteční ve dnech 22. 9. 2018 - 23. 9. 2018. Tuto
výstavu budou chovatelé pořádat u příležitosti 50. výročí od založení chovatelské
organizace v Hati.
Zároveň Vás zveme na náš tradiční chovatelský ples, který uskuteční v KD Hať
v sobotu 3.2.2018 ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu hraje již tradiční kapela New Plus.
Předprodej u Mgr. Milana Šuly, U Bečvy 23, tel.: 732967800 nebo na OÚ.
Budeme se Těšit na Vás!
Ing. Petr Gajda

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 27.12.2017 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
OD 14:00 HOD – KATEGORIE ŽACTVO
OD 16:15 HOD – KATEGORIE DOSPĚLÍ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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Výsledky družstev stolních tenistů
Krajská soutěž 2. třídy sk.B
po.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Družstvo
TTC Bolatice B
KST Slezan Opava
SKST Baník Havířov E
SK - Svinov B
TJ Sokol Radvanice-Bartovice
TJ Sokol Hrabůvka
VSK VŠB - TU Ostrava
KLUBsten Karviná
TJ Sokol Záblatí
TTC Hať
TJ Odry B
TJ Sokol Kateřinky B

Záp.
10
10
10
10
10
10
10
9
10
10
9
10

V
9
9
5
5
4
4
3
3
2
2
2
0

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

P
0
1
3
4
5
5
4
4
4
5
6
7

Skore
99:47
96:40
82:72
75:71
77:74
75:79
72:79
67:74
79:88
57:89
47:83
67:97

Body
28
27
17
16
13
13
12
11
10
9
7
3

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

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

Záp.
7
7
7
6
6
7
7
6
6
7
20

V
6
5
5
5
3
3
1
1
1
0
4

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

P
0
2
2
1
2
3
4
4
5
7
13

Skore
87:39
77:49
82:44
60:48
69:39
69:57
54:72
46:62
24:82
24:100
140:220

Body
19
15
15
15
10
10
5
4
3
0
35

Okresní přebor 3.třídy
po.
1
2

Družstvo
TTC Bolatice D
TJ Sokol Chvalíkovice E

Záp. V R P
5
5 0 0
6
4 1 1

Skore
69:21
69:39

Body
15
13
26

3
4
5
6
7
8
9

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

5
6
7
7
7
5
6

4
3
3
2
2
1
0

0
1
0
2
1
1
0

1
2
4
3
4
3
6

53:37
57:51
73:53
56:70
58:68
43:47
8:100

12
10
9
8
7
4
0

Konec roku u zahrádkářů
ZO ČZS v Hati
srdečně
zdraví
zahrádkáře a občany
Hati. Konec roku se blíží
a my hodnotíme uplynulý
rok, který byl bohatý na
různé akce. V říjnu jsme
ještě pořádali zájezd na
podzimní
Flora
Olomouc. Také jsme
navštívili Loštice, kde se
vyrábějí
olomoucké
tvarůžky, Byli jsme v
podvodním
světě
v Modré, kde je možné vidět obrovské ryby různých druhů, např. jeseterů. V listopadu
jsme spolu s Klubem důchodců Hať byli v divadle Jiřího Myrona v Ostravě na muzikálu
Evita, všem se moc líbil.
Rok jsme ukončili vánočním večírek ve Vinárně Globus v Hati. Budeme se těšit na
přicházející nový rok a další akce, které již máme připravené.
Za spolek zahrádkářů chci popřát všem šťastné a radostné Vánoce, hodně zdraví
a Božího požehnání v novém roce 2018.
Za ČZS v Hati Nawrathová Helena

POZVÁNKA
na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
Sboru dobrovolných hasičů v Hati
která se koná v neděli:

4. 2. 2018 v 15:00 hod.

v hasičské zbrojnici.
Srdečně zve výbor SDH Hať
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Hasiči hodnotí uplynulý rok
Jako každý rok, tak i letos na závěr roku 2017 hasiči hodnotí uplynulé období a
vzpomínají na minulé akce a činnosti. Celé hodnocení tohoto roku se dá z pohledu hasičů
rozdělit na dvě části. První částí je aktivita a práce jednotky sboru dobrovolných hasičů a
druhou je činnost sboru dobrovolných hasičů. Pojďme se tedy spolu nejprve podívat na
činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů.
V předešlém roce 2016 naše jednotka zasahovala na katastru naší obce, výjimečně i
mimo katastr obce celkem třicet jedna krát u mimořádných událostí. V letošním roce ke
dni 01. 12. 2017 to bylo celkově dvacet pět krát na katastru obce Hať. Z převážné části
jednotlivé zásahy tvořily technické pomoci. Jedná se např. o čerpání vody, odstraňování
překážek z komunikací a jiných prostor, havarijní kácení stromů, asistence u sportovních
a kulturních akcí a likvidace obtížného hmyzu. V letošním roce byl naší jednotce jeden
krát vyhlášen planý poplach a dva krát jsme vyjeli k požáru. Pokud bychom měli vypsat
jednotlivé události, tak se jedná o tyto:
06. 05. 2017 - asistence u sportovní akce (cyklo závod)
11. 05. 2017 - čerpání vody ze zatopeného sklepu
13. 05. 2017 - požár osobního vozidla
01. 06. 2017 - odstraňování překážek z komunikace
30. 06. 2017 - asistence u kulturní akce
01. 07. 2017 - asistence u ohňostroje
11. 07. 2017 - likvidace obtížného hmyzu – vosy
19. 07. 2017 - požár nádrže na naftu
22. 07. 2017 - likvidace obtížného hmyzu – sršni
24. 07. 2017 - likvidace obtížného hmyzu – vosy
07. 08. 2017 - dodávka vody
10. 08. 2017 - odstranění spadlého stromu přes cestu, dopravní nehoda vozidlo ve stromě
21. 08. 2017 - likvidace obtížného hmyzu – vosy u autobusové zastávky
22. 08. 2017 - planý poplach – kontrola olejové skvrny v potoce
26. 08. 2017 - asistence u kulturní akce
27. 08. 2017 - asistence u kulturní akce - Dožínky
29. 08. 2017 - likvidace obtížného hmyzu – sršni
04. 09. 2017 - likvidace obtížného hmyzu – sršni
14. 09. 2017 - likvidace obtížného hmyzu – sršni
08. 10. 2017 - asistence u kulturní akce, řízení dopravy
19. 10. 2017 - odstranění překážek z ucpané kanalizace
29. 10. 2017 - dvě události – odstranění vyvrácených a polámaných stromů ze silnice
29. 10. 2017 - odstranění vyvráceného stromu ze silnice
30. 10. 2017 - skácení nebezpečně nakloněného stromu
01. 12. 2017 - odstranění vyvrácených stromů ze silnice
Jak můžete vidět, událostí, při kterých bylo potřeba hasičské pomoci bylo v letošním
roce hodně a byly velmi různorodé. Aby konkrétní situace hasiči zvládli, tak musí
pravidelně absolvovat odbornou přípravu. Ta probíhala jednou až dvakrát měsíčně a hasiči
se při ní zlepšovali jak ve svých teoretických, tak hlavně ve svých praktických znalostech.
Zároveň někteří členové absolvovali speciální školení v Ústřední hasičské škole
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v Jánských koupelích, díky kterým si rozšířili své funkce, nebo oblast svých znalostí.
Jedním z členů, kteří absolvovali nové odborné školení, byl Miroslav Svoboda, který
absolvoval vícedenní odborný kurz „Velitel jednotky“. Díky tomuto kurzu může
zastupovat velitele jednotky při zásahu, nebo provádět velení na místě události. Druhým
účastníkem speciálního kurzu byl Hubert Cigán, který absolvoval vícedenní odborný kurz
„Strojník“. Absolvováním tohoto kurzu mohou hasiči řídit a ovládat hasičská vozidla a
obsluhovat všechna motorová zařízení a techniku ve výbavě jednotky. Dále v letošním
roce absolvovali pravidelné roční kurzy všichni pilaři naší jednotky a velitelé. Díky tomu
členové jednotky splňují zákonem dané požadavky a mohou zasahovat při různých
událostech.
Velkou část stráveného času v hasičárně tvoří u hasičů údržba techniky a různé
brigády. Všichni totiž dobří ví, že je potřeba se starat o vybavení, technické prostředky a
vozidla tak, aby byly kdykoliv připraveny na použití a splnily svůj účel. Letos v rámci
několika brigád byly navíc vymalovány garáže a dílna. V dílně hasiči vytvořili nový
pracovní kout se stolem, regály a dalším zázemím, které jim pomáhá při údržbě techniky.
V letošním roce jsme díky podpoře naší obce, rady a zastupitelstva obměnili náš
vozový park. Tímto bychom chtěli všem, kdo se na pořízení nové cisterny podíleli, za celou
jednotku velmi poděkovat. Místo staré, již dosluhující cisterny Škoda 706 - Trambus jsme
obdrželi repasovaný zásahový automobil na podvozku Tatra 815. Toto vozidlo je oproti
svému předchůdci koncipováno jinak, umožňuje nasazení více prostředků při zásahu a
disponuje obrovským prostorem pro umístění techniky a technického vybavení. Díky této
cisterně mohou hasiči lépe zasahovat a spolehnout se na toto zázemí v místě zásahu.
Možnosti a dobré vlastnosti tohoto vozidla se v letošním roce již několikrát při zásahu
ukázaly a velmi hasičům pomohly. Ještě jednou tedy velké díky za tento čin a podporu naší
jednotky.
Tak jako naše zásahová jednotka, se v letošním roce činil i náš sbor dobrovolných
hasičů. Vše započalo jako každoročně několika výročními valnými hromadami okolních
sborů našeho okrsku. Naši zástupci se zúčastnili výročních valných hromad
v Šilheřovicích, Markvartovicích, Ludgeřovicích a Vrablovci. Zároveň i v našem sboru
proběhla výroční valná hromada. Zde se hodnotil předešlý rok, navrhoval se plán akcí na
rok 2017 a řešily se další důležité záležitosti. Po těchto schůzích následovala v únoru
výroční valná hromada celého 14. okrsku, která se konala v Šilheřovicích. Následně naši
zástupci byli pozvání na sjezd starostů a také na výroční valnou hromadu celého okresu
Opava. Zde byl náš sbor oceněn za aktivitu a za nejvíce účastníků v akci „Daruj krev s
hasiči“.
Další akcí, které se zúčastnila delegace našich zástupců, byly oslavy Sv. Floriána
v polských Krzyzanowicích. V rámci této akce proběhl slavnostní průvod s hasičskými
zástavami a mše svatá v místním kostele. Náš sbor upořádal letos oslavy Sv. Floriána také
a to dne 7. 5. 2017. Krásnou mši při této příležitosti sloužil náš pan farář Bartłomiej
Blaszka.
Z dalších významných akcí, na kterých jsme byli účastni je potřeba zmínit oslavy 90
let od založení sboru dobrovolných hasičů obce Vrablovec, 110 let od založení sboru
dobrovolných hasičů v Krzyzanowicích a oslavy při příležitosti odpustu
v Markvartovicích. V rámci těchto oslav, svátků proběhl slavnostní průvod obcí, konala se
sváteční mše a byl připraven bohatý program pro všechny účastníky.
Nejvýznamnější akcí letošního roku v našem sboru byly oslavy 40 let od založení
družby mezi naším sborem a německým sborem Freiwillige Feuehrwehr z Quellendorfu.
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Přípravy této akce trvaly tři čtvrtě roku a vyvrcholily několikadenním hasičským svátkem,
při kterém se konala slavnostní schůze, uskutečnily se různé výlety a program pro
účastníky z obou stran. Dále se konal slavnostní průvod obcí s hasičskými zástavami ke
kostelu a mše svatá v našem kostele. V odpoledních hodinách byly pro účastníky
přichystány různé ukázky a doprovodný program. Ve večerních hodinách pak probíhala
společenská zábava s reprodukovanou hudbou a ohňostrojem.
Dalšími akcemi, na kterých jsme se podíleli, byl Den obce a Dožínky. Na Dni obce
jsme připravili něco dobrého pro účastníky v našem stánku a jako v předešlém roce
překážkovou dráhu pro děti. V rámci dožínek jsme zajišťovali obsluhu jednotlivých stánků
a prodej dobrot.
Mezi další, již tradiční činnosti patří sportovní činnost našeho sboru. Jedná se o účast
na různých hasičských soutěžích, pořádání naší mezinárodní soutěže železný hasič
s názvem TFA Hať a účast na fotbalovém klání HAPOKO.
Oblastí, na kterou jsme se v letošním roce zaměřili více, byla práce s mladými hasiči.
I my víme, že mladí hasiči jsou naše budoucnost a pokračovatelé v hasičské činnosti. Proto
jsme se letos rozhodli a upořádali jsme v měsíci květnu nábor nových členů. V tomto
měsíci nám bylo zároveň umožněno, abychom se s naší technikou zúčastnili dne dětí
v Základní škole, kde jsme se mohli také prezentovat. Po těchto akcích mezi naše hasiče
přišlo několik nových členů. Další změnou, která u nás proběhla je nový vedoucí mládeže.
Stala se jím slečna Karolína Mučková. Ta pro mladé hasiče připravuje tréninky, vymýšlí
program, organizuje různé akce. Na trénincích ji pak pomáhá několik starších členů, kteří
ji pomáhají s technikou, překážkami a dalšími činnostmi. Jelikož část mladých hasičů
nemá ještě dostatečný věk, díky kterému by mohli soutěžit na hasičských soutěžích, tak
naši mladí sportovci ukázali alespoň své nabité zkušenosti na oslavách 40 let družby s FF
Quellendorf. Dále se mohli podívat, jak probíhají hasičské soutěže a to např. při výletu do
polských Krzyzanowic, kde probíhala mezinárodní soutěž.
Pokud budete mít zájem, aby vaše ratolesti strávily volný čas smysluplnou aktivitou,
zasportovali si a pobavili se v příjemném kolektivu, tak můžete své děti do kroužku
mladých hasičů přihlásit. V průběhu roku se schází každý čtvrtek v areálu hasičské
zbrojnice a v zimních měsících navštěvují každou neděli v odpoledních hodinách
tělocvičnu místní Základní školy. V tělocvičně Základní školy bylo pro naše nejmenší
v měsíci prosinci připraveno malé překvapení, a to v podobě návštěvy Mikuláše. Mladé
hasiče navštívil Mikuláš, anděl a dva zlobiví čerti, kteří všem účastníkům přinesli malý
dáreček, sladkosti a ovoce.
Závěr roku jako každoročně tvoří několik společenských akcí. Jednou z nich bylo
setkání seniorů z našeho sboru a polského sboru z Krzyzanowic. V rámci této příležitosti
jsme naše zasloužilé hasiče pozvali na výlet do hornického muzea v Petřkovicích na
Landeku s následnou večeří a programem v hasičské zbrojnici. Pro aktivní členy z řad
zásahové jednotky, sboru a jejich rodiny a ratolesti byl připraven slavnostní večírek na
ukončení letošního roku.
Toto je jen několik nejdůležitějších akcí z činnosti zásahové jednotky a našeho
sboru. Jak sami můžete vidět je toho opravdu hodně. I v příštím roce budeme i nadále
pořádat další akce pro veřejnost a tímto bychom Vás na ně chtěli rádi pozvat.
Na závěr bychom Vám však chtěli popřát klidné a krásné prožití vánočních svátků
v kruhu nejbližších a všechno nejlepší v novém roce.
Jednatel SDH Hať, Ing. Zdeněk Janoš
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KULTURA

Unikátní betlémy v Muzeu Hlučínska
Společně s vánoční výstavou o
životě aristokratických dětí připravilo
Muzeum Hlučínska prezentaci dvou
vyřezávaných
betlémů
z dílen
známých řezbářů Horsta Benka a
Gerharda Jandy. Betlémy nepatří
k nejmenším, společně zabírají celou
místnost a jsou zajímavé zejména tím,
že je autoři zasadili do hlučínských
reálií. Zatímco Hlučínský betlém
v duchu svého jména zobrazuje na
pozadí vyřezávané panorama města
Hlučína, pak Slezský betlém odkazuje
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ke Kravařím, kde byl vyřezán. Prostředí vzniku obou betlémů se promítlo i do vypodobnění
některých postaviček, mezi nimiž je možno najít například historické osobnosti jako byl
sochař Johannes Janda nebo malíř Johannes Bochenek, ale i osoby ze současnosti či
nedávné minulosti. Zejména pamětníkům tak neujdou postavy kravařského děkana,
kostelníka Vincka, hlučínské spisovatelky Jany Schlossarkové, či potulných žebráků
Aloise a Janka. Betlémy bude možno obdivovat v Muzeu Hlučínska až do 4. 2. 2018.
Nenechte si tuto příležitost ujít, kdoví kdy se opět podaří prezentovat tato dvě unikátní díla
pohromadě.

Poznejte svět
aristokratických dětí
Po dvě stě letech se na
hlučínském zámku opět usídlila
aristokracie. A nejen tak ledajaká.
Z celého království sem přijely
hračky šlechtických dětí, aby
mohly být prezentovány na
výstavě o výchově a vzdělávání
urozených dětí od jejich narození
až po dospělost. Už v raném věku
se odlišoval svět chlapců a dívek
jak při hře, tak při výuce a dalších
činnostech. Nároky na vzdělání
byly vysoké, právě tak jako na
budování
morálních
a náboženských
hodnot.
Exponáty, které jsou na výstavě
k vidění, jsou zcela autentické a
často velmi vzácné. Návštěvníci
uvidí technické hračky z přelomu
19. a 20. století, historické učební
pomůcky a sportovní potřeby, puzzle z roku
1880 nebo naučné a vzdělávací stolní hry.
Dívky jistě zaujmou malé porcelánové servisy
i celé kuchyňky. Zajímavé pro současné děti
bude zjištění, že bohaté děti byly často velmi
přísně vedeny a pamlsky dostávaly jen občas
a za odměnu. Zcela běžně se domluvily
několika jazyky, a ještě zvládaly společenské
chování. Výstava bude k vidění na hlučínském
zámku od 3. 12. tohoto roku a potrvá až do 4.
2. 2018.
Muzeum Hlučínska
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Plesová sezóna 2018 v kulturním domě
12.1.

Ples Unie rodičů (Hostinec u sv. Mikuláše)

20.1.

Obecní ples

27.1.

Hasičský ples

3.2.

Chovatelský ples

9.2.

Sokolský ples

Obec Hať Vás srdečně zve na
divadelní komedii autora

Raye Cooneyho
MAYDAY
v podání
amatérského
divadelního souboru Devítka
z Ostravy, která získala na
krajské postupové přehlídce
Ostravské buchary 2017 cenu
diváků.
John Brown je londýnský
taxikář, kterému se díky
přísně
dodržovanému
harmonogramu daří tajit
skutečnost, že má dvě
manželky. Jednoho dne se mu
však vinou malé nehody vše
zhroutí a stane se předmětem
horlivého zájmu místních
policistů a novinářů. Rozjíždí
se velký kolotoč lží….

Kulturní dům Hať,
pátek 2.3.2018,
začátek v 19.00 hodin,
cena vstupenky 70,-Kč,
prodej od 12.2.2018
v pokladně OÚ
nebo na místě.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Vycházka za zvířátky
V pátek 15.9. jsme s dětmi z mateřské školy navštívili výstavu chovatelů drobného
zvířectva v Hati. Za požární zbrojnicí si děti prohlédly nejen různé druhy králíků, holubů,
slepic, kohoutů a kačen, ale také obdivovaly morčata, andulky, želvičky a myši. Děti byly
nadšené. Děkujeme panu Pončíkovi za to, že se nám v průběhu prohlídky věnoval. Taky
děkujeme všem chovatelům a paní Pončíkové za balíček sladkostí, který si každý mohl
odnést domů. Měly z něj velkou radost.

Drakiáda - pátek 29.09.2017
Mámo, táto,
draci letí,
letí, letí do nebe.
První, druhý i ten třetí
usmívá se na tebe ...
A usmívali se nejen draci, ale i děti a jejich rodiče. Vyšlo totiž počasí, draci létali
parádně, MODEL KLUB připravil bohaté občerstvení a každý dětský účastník byl
odměněn p. Gajdou medailí a sladkostí. Akce se zdařila a všichni šli domů spokojeni.
Za nás, učitelky MŠ, děkujeme MODEL KLUBU Hať a zvlášť p. Gajdovi za krásně
prožité odpoledne.
Děti a učitelky MŠ Hať

INZERCE

Přivýdělek z domova
www.primavydelek.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Felicita Smolková

87 let

Hubert Plaček

86 let

Ingeborga Kučerová

86 let

Olga Gonsiorová

85 let

Lucie Rupníková

85 let

Augusta Macháčková

85 let

Ervín Jiřík

85 let

Marta Matušková

81 let

Žofie Pěkníková

85 let

Bohumír Timčenko

81 let

Anna Lichorobiecová

84 let

Anna Tomová

81 let

Kristina Bortlíková

84 let

Helmut Plaček

81 let

Vilém Toma

84 let

Werner Hopenštok

81 let

Hedvika Plačková

83 let

Anna Plačková

80 let

František Kozílek

83 let

Notburga Timčenková

80 let

Jan Alders

83 let

Helena Gajdová

80 let

Marie Novotná

83 let

Jan Dvořák

80 let

Marie Opartyová

83 let

Hilda Plačková

80 let

Josef Biernat

82 let

Josef Pšenica

80 let

Štěpánka Konečná

82 let

Krystian Sedlaczek

80 let

Leokadie Hrušková

82 let

Ladislav Kvašný

75 let

Jan Kalvar

82 let

Hedvika Rupníková

75 let
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Šťastné a spokojené prožití
vánočních svátků
a úspěšný vstup do
nového roku 2018
přeje všem spoluobčanům
rada obce a kolektiv
pracovníků Obecního úřadu Hať
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