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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
pravidelně Vás informujeme o veškerém dění v naší obci na webových stránkách,
prostřednictvím INFO kanálu a 4 x do roka ve zpravodaji. Uběhla téměř polovina letošního
roku a je tedy čas na rekapitulaci toho, co se podařilo či nepodařilo za uplynulé období
v naší obci zrealizovat a co nikoli.
Jarní měsíce velí k tomu, že když v zimě vykácíš, na jaře zasadíš. Bylo tomu tak i u
nás. V jarních měsících bylo vysázeno celkem 477 ks stromů a dřevin jak v intravilánu
obce, tak i v extravilánu. Stromy přináší čistější vzduch a příjemný stín, chrání před
větrem, snižují hluk i zkrášlují prostředí. Uvědomuji si, že stromy, které zkrášlují nejen
obec, ale i volnou krajinu, pro nás vysázeli naši předkové. Proto se i my musíme snažit
sázet stromy, ze kterých se budou těšit další generace. „Zasadit strom znamená vykonat
čin vzájemnosti a lásky k bližnímu, neboť ten, kdo jej sází, není ten, jenž usedne v jeho
stín.“ (Marcel Prévost)
Kolik si myslíte, že je v Hati mostů a propustků ve správě obce? Nechávám Vás počítat,
ale je jich celkem 14 ks a 1 most je ve správě SÚS Opava. Pro letošní rok rozhodnutím
zastupitelstva obce byly určeny k celkové rekonstrukci dva mosty a to most M1 – Pod
Olšinou a most M2 – U Střediska. Oprava mostů byla vysoutěžena na cenu 2 054 907,- Kč.
Samotná oprava se blíží k závěru, a proto bych se chtěl touto cestou omluvit všem
občanům, kterých se oprava dotkla, za omezení provozu a zároveň poděkovat za jejich
trpělivost a vstřícnost při opravě těchto mostů.
Nedokončenou akcí v loňském roce byla „Oprava MK K Remízce“ a prodloužení této
komunikace s účelovou komunikací pod Karlovcem až na hranici katastru obce Hať
s Vřesinou. Tato akce včetně reklamací byla ukončena dne 18.05.2018. Účelová
komunikace pod Karlovcem slouží pouze pro cyklisty a zemědělskou techniku.
Před dokončením je akce „Rekonstrukce víceúčelového hřiště“. Termín dokončení je
stanoven na červen 2018. Přeji všem našim mladým, ale i starším sportovcům, aby hřiště
s umělým povrchem sloužilo co nejdéle a bylo co nejvíce využíváno jak žáky školy, tak
i širokou veřejností.
V základní a mateřské škole Hať, p.o., dojde o prázdninách k rekonstrukci
elektroinstalace ve dvou pavilonech školy a to v pavilónu vyššího stupně a ve správním
pavilónu v hodnotě cca 1 500 000 Kč.
O zatrubnění otevřeného příkopu podél části ul. Lipová Vás bude informovat
místostarosta obce a dočtete se o této akci na jiném místě tohoto zpravodaje. Tolik
v krátkosti informace ke stěžejním stavebním akcím v naší obci.
Ve dnech 22.6.2018 a 23.6.2018 proběhnou oslavy 50. výročí od prvního otevření
nové ZŠ a MŠ v Hati. Symbolickým dárkem k ,,50-tým narozeninám“, který dostane škola
od obce, je nové víceúčelové hřiště. Děkuji všem pedagogům ZŠ a MŠ a zaměstnancům
školy za zodpovědnou a náročnou práci, kterou pro naše děti udělali. Práce učitele má
radostné, ale i těžké chvíle. Pracovat ve školství není žádný med, ale je to práce krásná,
tvořivá a přináší stále nové zážitky. Doufám a přeji si, aby i v příštích 50-ti letech bylo pro
naše děti radostí základní školu navštěvovat a s úsměvem poté na školu vzpomínat.
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Dále se na Vás, občany, obracím s prosbou, abyste v maximální možné míře dodržovali
nedělní klid a respektovali své spoluobčany, kteří chtějí po náročném pracovním týdnu
v neděli odpočívat nerušeni hlukem zahradní techniky a jiných zdrojů hluku.
Doporučujeme tedy v neděli a o státem uznaných svátcích nepoužívat zařízení způsobující
nadměrný hluk jako např. sekačky, motorové pily, cirkulárky, brusky, sbíjecí kladiva ap..
V průběhu 1-6/2018 se objevily v okolí naší obce 2 černé skládky. Jelikož z věcí
odložených na první skládce bylo zřejmé, kdo zde skládku založil, bylo vše projednáno
a skládka byla uklizena. Druhou skládku uklidili pracovníci obce Hať. Pokud se někdo
pustí do rekonstrukce či opravy rodinného domu, je jeho povinností zajistit likvidaci
odpadů na skládce a ne v okolí, ať už se jedná o organizaci nebo soukromou osobu. Buďme
trochu ohleduplní i k našemu okolí, které není přímo na očích u hlavní cesty, ale také zde
chodí lidé na procházky a odpočinout si. Všem občanům, kteří černé skládky oznámili,
děkujeme a žádáme oznamovatele případných dalších takovýchto míst o přesnou
lokalizaci.
Dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva obce, rady obce, ale i jménem svým co
nejsrdečněji pozval na DEN OBCE, který se uskuteční v sobotu 30.06.2018 od 15.00 hod.
před kulturním domem. Věřím, že se rádi zúčastníte, pozvete třeba i vaše známé a společně
si celé odpoledne v příjemné atmosféře užijeme. Držme všichni palce, ať nám počasí přeje
a akce se vydaří. Z bohatého programu si jistě každý něco vybere.
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou popřát všem příjemné prožití dovolených,
uspokojení dětských prázdninových přání, načerpání nové energie, hodně sluníčka
a především šťastné cesty a bezpečné návraty domů – do Hati!
Werner Vyletělek, starosta

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 18.zasedání dne 4.6.2018 zabývalo především:
- Kontrolou plnění usnesení ze 17.zasedání ZO
- Informací o jednání RO od posledního zasedání ZO
- Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na stavbu „Hať – zatrubnění otevřeného
příkopu podél MK Lipová“
- Závěrečným účtem obce Hať za rok 2017, účetní závěrkou obce Hať za rok 2017
a Zprávou auditora o přezkoumání hospodaření obce Hať za rok 2017
- Zřízením prostředků (fond oprav) na obnovu vodovodu a kanalizace
- Návrhem na zrušení České pošty v Hati a zavedením Pošty Partner
- Předběžným souhlasem se stavebním záměrem „Větrná elektrárna – Hať- jih“, MTG
Wind s.r.o.
- Stanovením počtu zastupitelů pro podzimní komunální volby
- Plánem rozvoje sportu v obci Hať do roku 2022
- Závěrečným účtem za rok 2017, Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2017 a Zprávou o výsledku kontroly DSO Svazku mikroregionu Hlučínska
- Jednorázovou úhradou nesplaceného zůstatku půjčky přijaté od SFŽP ČR na stavbu
ČOV a splaškové kanalizace
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- Směrnicí č.1/2018 obce Hať pro nakládání s osobními údaji
- Dílčím výsledkem hospodaření obce Hať k 27.5.2018
- Výstavbou křížové cesty v Hati

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
-

Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Připojením obce k akci Hodina země 2018
Dodatkem č.2 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP
Smlouvou o zřízení věcného břemene pro novostavbu RD – vedení NN
Změnou názvu právního subjektu – nájemce obecního objektu
Žádostí o pronájem 5 parkovacích míst
Schválením příspěvku na studium U3V
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na stavbu Hať-zatrubnění otevřeného
příkopu podél MK Lipová
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017
Návrhem na provozování Pošty partner a vyčleněním finančních nákladů na případný
provoz
Vyhlášením výběrového řízení na opravu elektroinstalace v ZŠ a MŠ Hať, p.o.,
a výsledkem výběrového řízení
Vypsáním výběrového řízení na stavbu Cyklostezka poldr Pískovny – Příční
Finančním příspěvkem ZŠ a MŠ Hať, p.o., na letní tábor dětí
Doporučením ZO na stanovení počtu členů zastupitelstva pro příští komunální volby
Žádostí o finanční příspěvek na provoz Linky bezpečí, z.s.
Žádostí o předběžný souhlas ke stavbě Větrná elektrárna Hať – jih
Rozpočtovou úpravou č.20/2018
Návrhem na změnu výše fondu obnovy vodovodu a kanalizace
Stanovením programu 18.zasedání ZO
Cenovou nabídkou na opravu památníku ruským vojákům
Smlouvami o zpracování osobních údajů mezi Obcí Hať a subjekty OZO Ostrava s.r.o.
a Galileo corporation
Plánem rozvoje sportu v obci Hať do roku 2022
Smluvní doložkou ke smlouvě o výkonu regionálních funkcí pro obsluhovanou
knihovnu v Hati
Výsledkem výběrového řízení na zpracování Územní studie Hať
Jmenováním pověřence pro ochranu osobních údajů (GRPD)
Směrnicí č.1/2018 pro nakládání s osobnímu údaji
Pořízením nového zabezpečovacího systému pro budovu obecního úřadu
Návrhem na dobu uzavření mateřské školy v době letních prázdnin
Výsadbou nové zeleně před budovou školní jídelny
Cenovou nabídkou na opravu povrchu MK Polní
Žádostí MS Hubert Hať o přehodnocení rozhodnutí RO
Žádostí o snížení nájmu v obecních nebytových prostorách
Výši měsíční úplaty za pobyt dětí ve školní družině a mateřské škole na příští šk.rok
Obměnou zastaralého PC v majetku obce
Nabídkou na tisk speciální přílohy Starostové na Prajzské ve všech Denících MSK
Změnou operátora pro poskytování telekomunikačních služeb
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MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE

Zatrubnění otevřeného příkopu podél ulice Lipová
V měsíci dubnu 2018 v naší obci započaly stavební práce na zatrubnění otevřeného
příkopu podél ulice Lipová. Stavba probíhá ve dvou lokalitách:
Lokalita 1 – úsek mezi obecním úřadem a ulicí Višňovou (po pravé straně směrem ke státní
hranici)
Lokalita 2 – úsek mezi RD č. 790 a korytem vodoteče před ulicí Mlýnskou (po pravé straně
směrem ke státní hranici).
Účelem navržené stavby je zmenšit hloubku stávajících příkopů ve dvou uvedených
lokalitách, čímž dojde k jejich snadnější údržbě a zvýšení bezpečnosti při pohybů chodců
a vozidel po ulici Lipové.
V 1. lokalitě bylo zatrubnění provedeno uložením kanalizačního potrubí DN300 –
DN600 v délce 190 m do vyhloubené drážky ve dně příkopu a dosypáno zeminou do
úrovně, která umožní soustředění odtoku srážkové vody opět příkopem, který bude nově
vytvořený, ale mělčí. Povrchový odtok dešťových vod z poloviny komunikace bude
odtékat směrem ke krajnici a po svahu nově vybudovaného mělčího příkopu do zatrubnění
prostřednictvím vtokových šachtic, spolu s odtokem ze zatravněné plochy příkopu.
Ve 2. lokalitě je odvodnění řešeno odlišným způsobem. S ohledem na menší hloubku
příkopu je do hlubší rýhy ve dně příkopu uloženo potrubí DN 300 v délce 136 m, které
bude vyústěno do koryta bezejmenného vodního toku.
Pro lepší odvedení dešťových vod z těchto ploch je podél nově uloženého potrubí
uloženo rovněž drenážní potrubí DN 100, které opět vyúsťuje do koryta vodního toku.
Podél zatrubnění bude v krajnici vozovky osazen silniční obrubník, který bude zabraňovat
vtoku vod do prostoru příkopu. Povrchový odtok z komunikace bude podchycen celkem
7 ks nových uličních vpustí, které zaúsťují do nově položeného kanalizačního potrubí
DN300. Stávající chodník před jednou nemovitostí a 11 vjezdů na soukromé pozemky byly
rozebrány, odstraněny a budou nahrazeny nově vybudovanými sjezdy ze zámkové dlažby.
Stavbu provádí firma LB 2000, s.r.o. z Olomouce, která ve výběrovém řízení podala
nejnižší nabídku ve výši 2 053 931,- Kč bez DPH.
Na realizaci této stavby podala obec v lednu 2018 žádost o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje z dotačního programu s názvem „Podpora obnovy a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2018“. Žádost byla úspěšná a obec na realizaci stavby
získala nejvyšší možnou dotaci ve výši 400 000,- Kč.
V tomto měsíci se stavba dokončuje a věřím, že úprava otevřeného příkopu přispěje ke
zlepšení celkového vzhledu obce v těchto dvou lokalitách a nově vybudované sjezdy
k nemovitostem budou sloužit majitelům ke spokojenosti. Tímto chci všem majitelům
nemovitostí, kteří jsou uvedenou stavbu dotčeni a omezeni, poděkovat za jejich trpělivost.
Mgr. Milan Šula, místostarosta
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Vandalismus v naší obci
Na tomto sloupku ještě
před několika dny bylo
umístěno dopravní zrcadlo
pro zvýšení bezpečnosti
silničního provozu při
výjezdu z ulice U Pískovny
na
ulici
K Remízce.
V současné době je sloupek
osiřelý. V této souvislosti si
položme otázku: Komu
zrcadlo překáželo, nebo
spíše komu nyní slouží
a k jakému
účelu?
V poslední době to však
není
jediná
zničená
dopravní značka v naší
obci…..
Mgr. Milan Šula, místostarosta

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Iniciativa I/56 Sdružení obcí Hlučínska
Tisková zpráva, Hlučínsko, 26. dubna 2018

Směrová studie pro silnici I/56 mezi Ostravou a Opavou se začne dělat ve druhé
polovině letošního roku. Výsledky by mohly být v první polovině roku 2019. Studie musí
odpovědět na otázku, zda je kvůli počtu projíždějících aut nutné a potřebné budování její
přeložky, po které Hlučínsko volá už několik let. Starostům z Hlučínska to dnes sdělil
ministr dopravy Dan Ťok, který Hlučínsko nečekaně navštívil v úterý 24. dubna, kdy
v Ostravě zasedala vláda. Starostové obcí Hlučínska, kteří už roky usilují o vybudování
přeložky silnice I/56, na jednání vlády vystoupili se svým prohlášením a dosáhli tak
konečně alespoň částečného pokroku.
„Na zasedání vlády jsme přišli připraveni, vyzbrojeni nejen argumenty, ale také
transparentem, kdybychom se nedostali ke slovu. Ale hned na začátku jednání se nám
podařilo předat premiérovi Andreji Babišovi i ministru dopravy Danu Ťokovi naše
prohlášení a vysvětlit svá stanoviska, proč považujeme vybudování obchvatu za nezbytné,“
řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.
Ministr Ťok se poté rozhodl vyslyšet důraznou žádost a neplánovaně vyrazil
v doprovodu místních starostů přímo na místo, aby se osobně seznámil s neutěšenou
dopravní situací.
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„Ukázali jsme panu ministrovi už dnes přetížený most přes Odru, který spojuje Přívoz
a Petřkovice, protože v tomto směru je to jediné spojení z Ostravy na celé Hlučínsko. Po
otevření chystaného outletového centra tady navíc hrozí velmi reálné riziko kolapsu
dopravy. Nemluvě o tom, že pro cesty na Hlučínsko neexistují žádné alternativy, snad jen
poněkud absurdní cestování přes Polsko, které mnozí řidiči využívají už teď,“ uvedl
starosta Dolního Benešova Martin Štefek.
Poté starostové ministra seznámili s nejkritičtějšími úseky v Hlučíně, v Dolním
Benešově i v Kravařích. „Litovali jsme jen toho, že se nám nepodařilo chytit tu pravou
dopravní špičku, kdy se na výjezdu z Ostravy nebo naopak z Hlučína stojí dlouhé minuty
v kolonách. Přesto věříme, že se nám podařilo pana ministra přesvědčit o nutnosti stavby
přeložky. Ministr slíbil, že ministerstvo připraví směrovou studii, která by měla jasně určit,
zda je přeložka zapotřebí. My víme, že ano, a jsme přesvědčeni, že to studie potvrdí,“
doplnila starostka Kravař Monika Brzesková.
„Upozornili jsme ale ministra, že i nadále budeme jako starostové podporovat
symbolickou blokádu dopravy silnice I/56, kterou občanská iniciativa naplánovala do
Dolního Benešova na 17. května. To aby náhodou nezůstalo jen u slibů,“ konstatoval
starosta Štefek.
„Města se v posledních letech potýkají s obrovským nárůstem osobní, ale i nákladní
dopravy. Chápu všechny starosty a občany volající o pomoc v podobě obchvatů. Postupně
je skrze nové dálnice nebo silnice I. třídy stavíme. Stejně jako v případě dalších míst, tak
i na Hlučínsku musíme nejdříve zadat studii a podle výsledků můžeme teprve připravit
samotný záměr budoucí stavby. Ještě letos tento průzkum zadáme, aby určil trasování
silnice v oblasti Hlučína a návrhy možných řešení,“ řekl ministra Ťok.
Ivana Gračková, mediální zastoupení Iniciativy I/56 Sdružení obcí Hlučínska
736 281 733, ivanagrackova@email.cz
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Hledání ztraceného času
Tak zní název projektu, který v letošním roce realizuje
Sdružení obcí Hlučínska s polskými gminami Kietrz,
Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části projektu probíhal
sběr historických fotografií z regionu. Z několika stovek
zaslaných snímků byly některé vybrány pro prezentaci na výstavách a pro česko-polský
kalendář na rok 2019.
Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka probíhají postupně
fotografické workshopy, v rámci kterých účastníci postupně zachycují současný život na
Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní workshop proběhl ve dnech 28. - 29.
4. v Rohově, následovaly jednodenní workshopy 19. 5. v Krzanowicach, 20. 5.
v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzu. Závěrečný workshop proběhne 18. 8. v Bolaticích.
Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou na podzim
prezentovány na pěti čtrnáctidenních výstavách. V září budou moci výstavu obdivovat
návštěvníci zámku v Kravařích, v říjnu poputuje výstava na polské území, a sice do gmin
Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu se výstava vrátí zpět na Hlučínsko, aby ji mohli
zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně. Poslední prezentace snímků proběhne
v prosinci v gmině Kietrz.
Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu,
účastníkům fotografických workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře
a Hlučín za spolupráci při organizaci workshopů a výstav.

Lenka Osmančíková

Češi konečně začali šetřit a vytvářet si finanční rezervu
Ačkoli se Češi nedostávají nad průměr v celkové finanční gramotnosti, alespoň jeden
ukazatel je pozitivní. Začali si totiž konečně vytvářet finanční rezervu. To jsou výsledky
nedávného průzkumu.
Každoroční průzkum České bankovní asociace (ČBA) týkající se finanční gramotnosti
obyvatelstva dopadl průměrně. Dotazovaní získali pouze 56 bodů ze sta možných. Oproti
loňsku se jedná o jednoprocentní zlepšení.
Reálné vytváření rezervy je pozitivní změnou
Pozitivní změnou je informace, že se Češi pomalu začínají učit, jak si vytvářet finanční
rezervu. Peníze si šetří téměř tři čtvrtiny obyvatelstva (přesněji 73 procent), což znamená
13 procentní nárůst oproti posledním výsledkům.
Ačkoli se jedná o posun správným směrem, třetina lidí stejně bohužel neví, jak by
v případě ztráty stálého příjmu s těmito financemi vyšla.
Finanční gramotnost v závislosti na demografické skupině
U mladší dospělé populace pod 30 let věku a u lidí mezi 30 a 44 lety je finanční
gramotnost nižší, než u generací nad 45 let.
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Rozdíly lze vypozorovat i v závislosti na dosaženém vzdělání. Občané, kteří nedosáhli
vyššího než základního vzdělání nebo získali pouze výuční list, přitom patří
k nejohroženější skupině.
Zatím se příliš neprojevuje zavedení výuky finanční gramotnosti na středních školách
od roku 2009, ani finanční osvěta zařazená do rámcových vzdělávacích programů pro
základní školy v roce 2013.
Nejdůležitějším pilířem zůstává osobnostní formování v rámci rodiny, kde si
vštěpujeme nejzákladnější návyky a postoje. Vzhledem k tomu, že výsledky nejsou právě
světoborné ani u starší generace, která má zdravý přístup k financím, tento dlouhodobý
přirozený rozvoj příliš dobře nefunguje.
Představy o naspořené rezervě se liší od skutečnosti
V současné době si České domácnosti odkládají průměrně necelých pět tisíc korun. To
může souviset také s rostoucími platy. V době nynější ekonomické prosperity českého
státu si podle statistiky nejvíce spoří lidí s vysokoškolským vzděláním.
Vzhledem ke stávajícím výdajům odhadují Češi ideální minimum úspor průměrně
na 110 000 korun. Podle odborníků by však finanční rezerva měla vystačit alespoň na šest
měsíců běžného provozu. Odhady ukazují, že tolik má našetřeno pouze 15 procent
domácností. Po maximálně poloviční dobu by pak případnou ztrátu příjmu teoreticky
dokázalo ustát 28 procent dotazovaných.
Řešení krizových finančních situací
Češi bohužel většinou nemají představu, jak by si při nenadálé krizové situaci výpadku
příjmu poradili a jak dlouho by jim tenké úspory nakonec vystačily.
To je poněkud alarmující zejména ve spojitosti s rostoucí oblibou takzvaných peer-topeer půjček, které jsou spíše investicí, nežli vkladem. Ve srovnání s vklady chráněnými
bankou jsou daleko méně bezpečné. Více než polovina respondentů například vůbec neví,
že vklady u peer-to-peer poskytovatelů nejsou kryté žádnou pojistkou.
Spoření na důchod
Veselá situace nepanuje ani v oblasti úspor na důchod. Češi by chtěli mít průměrně
naspořeno 1,5 milionu korun. Zatímco starší lidé nad 60 let věku by se spokojili
s milionem, mladší lidé z dotazovaného vzorku chtějí do důchodu odcházet s částkou
2,1 milionu korun.
Tento odhad však bohužel příliš neodpovídá skutečnému stavu. Polovina lidí má
naspořeno 300 tisíc korun, dvě pětiny respondentů si nespoří vůbec. To se týká i generace,
která stojí na prahu důchodového věku.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

dTest: Kupujete na internetu použité zboží? A víte, jak jej
případně reklamovat?
Sehnat knihu, která je již v knihkupectvích vyprodaná, značkovou kabelku za zlomek
ceny nebo zboží, které bylo pouze někým rozbaleno a je tudíž levnější – to jsou některé
z důvodů, proč lidé nakupují na e-shopech s použitým zbožím. A že je jejich škála na
internetu skutečně široká. Ale co když později zjistíte, že je výrobek vadný? Dá se použité
zboží reklamovat stejně jako to nové?
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Máte v plánu objednat si použitý výrobek? Pak je na místě nejen pročíst dostupné
recenze na daný e-shop, ale také zvážit, zda zboží koupit od podnikatele, nebo od soukromé
osoby. „V případě nákupu použitého zboží od podnikatele jste jako kupující mnohem
šířeji chráněni a zboží můžete reklamovat téměř ve stejném režimu a se stejnou
vymahatelností, jako když kupujete nové zboží,“ vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení spotřebitelské organizace dTest. A dodává: „Pokud koupíte zboží od
soukromé osoby, tak vám sice rovněž odpovídá za vady věci, není tu ale stanovena lhůta
pro vyřízení reklamace. V případě, kdy prodávající soukromá osoba svoji odpovědnost
neuzná, budete muset nárok uplatňovat u soudu.“
Rozhodnete-li se koupit si použité zboží od podnikatele, platí následující pravidla.
Každý prodávající je povinen vás informovat o skutečnosti, že zboží již bylo použito. Musí
vás také upozornit na vady zboží a na míru jeho opotřebení, tedy jak dlouho a jakým
způsobem bylo používáno. Pokud například kupujete ojetý automobil, měli byste kromě
informace o datu koupě předchozím majitelem dostat také údaj o počtu najetých kilometrů,
protože to má vliv na míru opotřebení jednotlivých částí vozu. V jiných případech může
být odhad opotřebení a budoucí životnosti obtížnější. Třeba při koupi kuchyňského
spotřebiče vám nezbyde než zaměřit se na materiál výrobku, jeho provedení nebo cenu.
A jak je to s případnými vadami použitého zboží? „Vadou se v řeči zákona rozumí
každý nesoulad skutečných vlastností zboží s vlastnostmi deklarovanými nebo spravedlivě
očekávanými. Za vadu se tedy nepovažují nedostatky, o kterých jste jako kupující předem
věděli nebo které plynou z míry opotřebení zboží, tedy doby a způsobu jeho používání,“
uvádí Lukáš Zelený. Pokud si koupíte rok starý notebook, jehož baterie se bude vybíjet
o třetinu rychleji než nová, jedná se o standardní snížení výkonnosti, které vám potvrdí
většina odborníků v dané oblasti. Pokud by však baterie měla nulovou kapacitu, jednalo
by se o vlastnost, kterou jste nemohli očekávat, a tedy o vadu, jejíž odstranění můžete po
prodávajícím žádat.
Reklamovat vadu použitého zboží můžete stejně jako vadu zboží nového. Prodávající
má ale možnost smluvně zkrátit dobu svojí odpovědnosti za vady a tím také lhůtu pro
uplatnění reklamace. „Toto zkrácení však nikdy nesmí překročit polovinu zákonné doby,
tedy 12 měsíců,“ upozorňuje Zelený.
Zákon stanovuje, jakými způsoby je prodávající povinen odstranit případnou vadu.
Jedná se o opravu, která nijak nesníží hodnotu zboží, výměnu za zcela stejný nový
bezvadný kus, odstoupení od kupní smlouvy či slevu v případě, že vada nebrání dalšímu
užívání. V případě použitého zboží však není dost dobře možné, aby prodávající sehnal
zcela stejně opotřebovaný jiný kus. Zákon tedy v tomto případě namísto výměny zboží
přiznává kupujícímu právo na přiměřenou slevu z ceny.
Převzato: dTest, o.p.s.

dTest: Za co všechno vám v přírodě hrozí pokuta
Turistika, houbaření a táboření má v Česku dlouhou tradici. Pro pohyb a pobyt
v přírodě však platí mnoho právních pravidel. Ochranu přírody a krajiny upravují nejen
zákony, ale i návštěvní řády národních parků a dále předpisy měst a obcí. Za jejich
porušení může být uložena pokuta ve výši pěti, ale i sto tisíc korun.
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Při procházce je možné bez povolení přejít přes pozemky ve vlastnictví či nájmu státu,
obce nebo jiné právnické osoby. Vstupovat libovolně však nelze na pozemky, které vlastní
nebo má v nájmu jednotlivec či více lidí. „Jestliže se na pozemek vztahuje právo volného
průchodu, jejich vlastník či nájemce musí průchod umožnit. Jako procházející však nesmíte
při vstupu a pobytu na pozemku způsobit žádnou škodu, narušovat například soukromí,
chovat se hlučně nebo jinak obtěžujícím způsobem,“ říká Lukáš Zelený, vedoucí právního
oddělení spotřebitelské organizace dTest.
V krajině, kde se něco pěstuje nebo chová, je situace ještě přísnější. Nelze přecházet
přes zastavěné pozemky, dvory, zahrady, sady, vinice, chmelnice a pozemky určené
k faremním chovům zvířat, ať už patří komukoli. „V obdobích, kdy může dojít k poškození
porostů či půdy, nesmíte procházet přes ornou půdu a louku. To stejné platí i pro pastviny,
když je dobytek na pastvě,“ vyjmenovává Lukáš Zelený a dodává: „V prvních zónách
národních parků a na celém území národních přírodních rezervací se smíte pohybovat jen
po značených cestách.“
V národních parcích, chráněných krajinných oblastech a národních rezervacích se
nesmí vstupovat mimo vyhrazená místa, vyhazovat odpadky, tábořit a rozdělávat ohně
a vjíždět s motorovými vozidly. V národních parcích a národních přírodních rezervacích
nelze dále sbírat rostliny, s výjimkou sběru lesních plodin, a odchytávat živočichy. Jezdit
na kole, provozovat horolezectví, létat na padácích nebo závěsných kluzácích se
v národních parcích a národních přírodních rezervacích smí pouze na silnici, místní
komunikaci nebo na vyhrazených místech. Případné další zákazy vztahující se k ochraně
přírody stanoví návštěvní řády parků a rezervací.
Bez ohledu na to, zda se jedná o chráněné území, platí, že je zakázáno v přírodě rušit
klid a dále provádět veškeré činnosti, které přírodu ničí. Kromě jiného je tedy zakázáno
provádět terénní úpravy a stavby, sbírat a těžit nerosty nebo sbírat semena a sazenice. Také
se nesmí vcházet na oplocená místa a místa označená zákazem vstupu. Do lesa lze vstoupit
na vlastní nebezpečí, přičemž se nesmí jezdit na kole, koních, saních a lyžích mimo lesní
cesty. Oheň je možné rozdělávat a udržovat minimálně 50 metrů od kraje lesa. V lese se
také nesmí kouřit a odhazovat hořící či doutnající předměty.
„Skautům není třeba připomínat, že na chráněných územích je zakázané tábořit mimo
vyhrazená místa. Stejný zákaz platí i pro táboření v lesích. Táboření mohou zakazovat
i obecní předpisy. Přespávat můžete tam, kde to není výslovně zakázáno. Od táboření se
přespávání liší tím, že si při nocování v lese nesmíte například postavit stan ani připravit
jídlo. Zjednodušeně řečeno, po přespání po vás má zůstat nejvýše zválená tráva. Přespíteli na jednom místě více nocí, už by se jednalo o táboření,“ vysvětluje Lukáš Zelený.
Lesní plody lze sbírat tam, kde to není zakázáno, ale pouze pro vlastní potřebu. Je
však zakázáno sbírat chráněné druhy hub. Sběr také nesmí být prováděn způsobem, který
by poškozoval les, tedy například při sběru borůvek nesmí být používány hřebeny.
„Dělá- li vám při toulkách společnost pes, měli byste ho mít v lese na vodítku. Psa totiž
může zastřelit myslivecká stráž v domnění, že jde o toulavého psa pronásledujícího zvěř
ve vzdálenosti větší než 200 metrů od nejbližšího obydlí,“ varuje Lukáš Zelený. Nelze však
usmrtit psy ovčáckých a loveckých plemen, slepecké, zdravotnické, záchranářské
a služební psy. Později se lze samozřejmě přít, zda myslivec postupoval za dané situace
v souladu se zákonem, ale psa vám již nikdo nevrátí.
Převzato: dTest, o.p.s.
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Fotosoutěž Stromy na Hlučínsku
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KANCELÁŘ HEJTMANA KRAJE (tisková zpráva)

Nejlepší obce moravskoslezského kraje převzaly ocenění
za třídění odpadu
Obce, jejichž občané nejlépe třídí odpad, získávají každoročně prestižní ocenění „O
keramickou popelnici“. Za třídění vysloužilých elektrozařízení jsou pak udělovány
ceny „O keramické sluchátko“ a „Elektrooskar“. Tyto soutěže jsou součástí krajské
informační kampaně zaměřené na podporu sběru separovaného odpadu ve městech
a obcích.
Ocenění obcím předali 31. května 2018 na ceremoniálu v Hradci nad Moravicí zástupci
Moravskoslezského kraje a společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.
„Všem občanům kraje, kterým není lhostejná ochrana životního prostředí, patří velké
díky,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro životní prostředí Jarmila Uvírová.
Moravskoslezský kraj kromě každoroční osvětové činnosti související s nakládání
s odpady také financuje nové kontejnery a třídící sady do domácností kraje.
O KERAMICKOU POPELNICI
První místo v kategorii měst nad 15 tisíc obyvatel obsadil Třinec, následovaný
Bohumínem a Českým Těšínem. V kategorii obcí od 2 500 do 15 000 obyvatel patří první
příčka obci Trojanovice, druhé místo obsadilo město Hradec nad Moravicí a třetí skončil
Jablunkov. Nejlepší mezi malými obcemi do 2 500 obyvatel jsou obce Nová Pláň, druhý
skončil Býkov-Láryšov, třetí obec Karlova Studánka. Vyhlášena byla také kategorie
Skokan roku, tedy ocenění pro obec, které se díky intenzivní práci na odpadovém systému
podařilo dosáhnout největšího zlepšení – to patří v letošním roce obci Kunín.
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst
Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému
EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota
sběrné sítě.
„Těší mě, že si kraj celkově udržel 7. místo v pomyslném srovnání všech krajů. Opět
jsme překročili republikový průměr v množství vytříděného odpadu na obyvatele za rok.
Na jednoho obyvatele našeho kraje připadlo za rok 2017 přesně 21,1 kg vytříděného
papíru, téměř 14 kg plastů, skoro 12 kg skla a čtvrt kilogramu nápojových kartonů.
V součtu je to tedy 47,3 kilogramu vytříděného odpadu na občana kraje. Ocenění má
zástupce obcí motivovat k tomu, aby se snažili třídění odpadů mezi občany maximálně
podporovat,“ řekla Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje
pro životní prostředí a dodala, že spolu s věcnou cenou získali ti nejlepší i finanční
odměnu.
V rámci dlouhodobé spolupráce s Moravskoslezským krajem podporuje společnost
EKO-KOM rozvoj třídění odpadu v regionu. A to díky projektu Intenzifikace odděleného
sběru a využívání vytříděných složek komunálního odpadu, včetně obalové složky.
„V letošním roce bylo v rámci tohoto projektu zdarma poskytnuto městům a obcím
Moravskoslezského kraje 350 nových barevných kontejnerů na tříděný odpad. Aktuálně
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mají občané kraje k dispozici více než 26 tisíc barevných kontejnerů a menších nádob na
třídění odpadu,“ sdělila ředitelka oddělení regionálního provozu společnosti EKOKOM, a.s. Martina Filipová.
Přehled nejlepších obcí a měst v soutěži O keramickou popelnici:
Obce do 2 500 obyvatel
Obce od 2 500 do 15 000 obyv. Obce nad 15 000 obyv.
1. Obec Nová Pláň
1. Obec Trojanovice
1. Město Třinec
2. Obec Býkov-Láryšov
2. Město Hradec nad Moravicí 2. Město Bohumín
3. Obec Karlova Studánka 3. Město Jablunkov
3. Město Český Těšín
4. Obec Krásná
4. Obec Kozlovice
4. Statutární město Opava
5. Obec Třanovice
5. Obec Těrlicko
5. Město Krnov
… 23. Obec Hať
… 53. Město Petřvald
Skokan roku:
Obec Kunín
O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO
Vítězství v soutěži v třídění elektroodpadu „O keramické sluchátko“, v kategorii do
1500 obyvatel, obhájila obec Tvrdkov. V kategorii nad 1 500, dominovala mezi
nejlepšími obec Těrlicko a občané Frýdlantu nad Ostravicí, v kategorii obcí s rozšířenou
působností, obhájili své vítězství již popáté. Skokanem roku 2017 se stala obec Kunčice
pod Ondřejníkem s nárůstem sběru mezi lety 2016 a 2017 o 3,4 kg na obyvatele.
Soutěž pořádá nezisková společnost ASEKOL ve spolupráci s Moravskoslezským
krajem. Hodnocena je výtěžnost odevzdaných vysloužilých elektrospotřebičů v přepočtu
na jednoho obyvatele. Mezi odevzdané elektrospotřebiče se řadí například počítače,
televize, rádia, fotoaparáty, videokamery nebo telefony. „Lidé v našem kraji věnují třídění
nepotřebného elektra stále větší pozornost, což se odráží také na celkových výsledcích vždyť za rok 2017 se vytřídilo v Moravskoslezském kraji bezmála 2 000 tun.
Moravskoslezský kraj se tak řadí na úžasné 4. místo v mezikrajském srovnání ASEKOLu“,
uvedl Zdeněk Kovařík, regionální manažer ASEKOLu pro Moravskoslezský kraj.
Vítězové soutěže O KERAMICKÉ SLUCHÁTKO 2017 (drobné
elektrospotřebiče, pc a tv):
Vytříděné
Kategorie
Obec / město
elektrospotřebiče
Obce do 1 500 obyvatel
Tvrdkov
10,3 kg / 1 obyv.
Obce nad 1 500 obyvatel
Těrlicko
7,6 kg / 1 obyv.
Obce s rozšířenou působností
Frýdlant nad Ostravicí
3,8 kg / 1 obyv.
ELEKTROOSKAR
V soutěži o sošku „Elektrooskara“ se hodnotí sběr domácích objemných
elektrospotřebičů (lednice, pračky, sporáky), včetně drobných domácích přístrojů
a nástrojů. Kolektivní systém ELEKTROWIN v roce 2017 vysbíral v Moravskoslezském
kraji 3618 tun na 1279 sběrných místech, se kterými v kraji spolupracuje.
V rámci obcí do 5 tisíc obyvatel zvítězila obec Těrlicko a do 20 tisíc obyvatel město
Příbor. Zvláštní cenu získalo město Nový Jičín, které vytřídilo krásných 4,5 kg na jednoho
obyvatele.
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Vítězové soutěže ELEKTROOSKAR 2017 (objemné elektrospotřebiče,
elektrické nástroje):
Kategorie
Obec / město
Obce do 5 000 obyvatel
Těrlicko
Obce od 5 000 do 20 000 obyvatel
Příbor
Města nad 20 000 obyvatel
Nový Jičín
„Moravskoslezský kraj každoročně podporuje třídění elektra částkou 300 tisíc korun.
Letos přispějeme na podporu třídění během hudebního Festivalu v ulicích, který se 29. až
30. června uskuteční v Ostravě. I když množství separovaného elektroodpadu každoročně
stoupá, stále končí nezanedbatelná část tam, kde by neměla. Dlouhodobě se proto snažíme
informovat obyvatele kraje o tom, kam se starým drobným elektrem, aby nekončilo bez
užitku ve směsném komunálním odpadu. Je důležité připomenout, že všechny sebrané
spotřebiče jsou recyklovány, takže každý, kdo se připojí, přispívá k ochraně životního
prostředí“, uzavřela náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová.

Poděkování občanům: Třídění odpadů pomáhá
chránit životní prostředí
Obce a města ČR jsou hlavními partnery při zajišťování zpětného odběru a využití
odpadů z obalů. V rámci svých činností provozují ve smyslu zákona o odpadech systémy
nakládání s komunálními odpady (tj. shromažďování, sběr, svoz, přepravu, třídění,
využívání a odstraňování odpadů). Jednou z povinností obce jako původce odpadů
je odpady sbírat odděleně, mimo jiné zajišťovat i tříděný sběr využitelných složek
komunálních odpadů. Vytříděné využitelné složky komunálních odpadů obsahují i použité
obaly a u některých komodit obaly převažují (např. papír, plasty, sklo, nápojové kartony).
Malé porovnání:
 v roce 2015 se vytřídilo 89,959 tun tříděného odpadu (papír, plasty, kovy, sklo
a nápojové kartony) a od společnosti EKO-KOM jsme do rozpočtu obce obdrželi 216
755,50 Kč
 v roce 2016 se vytřídilo 110,015 tun tříděného odpadu (papír, plasty, kovy, sklo a
nápojové kartony) a od společnosti EKO-KOM jsme do rozpočtu obce obdrželi
266 327,50 Kč
 v roce 2017 se vytřídilo 132,003 tun tříděného odpadu (papír, plasty, kovy, sklo
a nápojové kartony) a od společnosti EKO-KOM jsme do rozpočtu obce obdrželi
340 671,00 Kč.
Děkujeme všem občanům, kteří se rozhodli, že se chtějí podílet na zlepšení životního
prostředí a začali ještě poctivěji třídit. Pomáhají tím nejen přírodě, ale i rozpočtu naší obce.

Velkoobjemový odpad
V naší obci se 2x do roka koná svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Cílem
je hlavně předcházet černým skládkám. Díky velkokapacitním kontejnerům se mohou
občané odpadu zbavit zdarma, bezpečně a v blízkosti svého domova.
V roce 2015 za bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného
odpadu (celkem bylo odevzdáno 416/m3) obec zaplatila 249 159,-Kč.
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V roce 2016 za bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(celkem bylo odevzdáno 507/m3) obec zaplatila 257 888,-Kč.
V roce 2017 za bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(celkem bylo odevzdáno 488/m3) obec zaplatila 242 812,-Kč.
V roce 2018 za bezplatné odevzdání velkoobjemového a nebezpečného odpadu
(prozatím pouze jarní sběr 305/m3 ) obec zaplatila 102 551,-Kč.

Věděli jste?
Ve třídění odpadů se stále zlepšujeme!
V roce 2017:
 vytřídil každý Čech průměrně 47 kg odpadů (papír, plasty, sklo a nápojové kartony)
 73 % obyvatel ČR aktivně třídilo odpady
 bylo 74 % obalů vytříděno a předáno k využití nebo recyklaci

Soutěž „O keramickou popelnici“
Do soutěže, kterou každoročně pořádá Moravskoslezský kraj s autorizovanou
obalovou společností EKO-KOM, a.s., bylo zapojeno všech 300 obcí a měst
Moravskoslezského kraje. V samotné soutěži se hodnotila vykazovaná data v systému
EKO-KOM. Šlo především o množství vytříděných odpadů na jednoho obyvatele a počet
tříděných komodit na území jednotlivých obcí a měst. Hodnocena byla navíc i hustota
sběrné sítě.
A jak dopadla naše obec?
Z loňského 32. místa jsme se posunuli na krásné 23. místo z 53 obcí v této kategorii (obce
a města 2501- 15 000 obyvatel).
Všem, co třídí odpad, patří velké poděkování.
Eva Glenzová

18

19

20

INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV

Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
Hať: Hry bez hranic na ZŠ
Hlučín: Otevření Nové Laguny
Hať: Den matek
Hať: Talkshow Zuzany Bubílkové
Hlučín: Celookresní svatofloriánské setkání
Hať: Hudba nezná hranic
Hať: Dobročinný koncert
Hať: Ukliďme Česko
Hlučínsko: Darování krve se starosty SoH v Opavě
Hlučínsko: Ocenění učitelů Hlučínska v Kravařích
Hať: Velikonoční dílny ve škole
Hlučínsko: Dvacátý sněm SoH v Darkovicích
Hlučínsko: Fotbalové utkání starostové proti kněžím
Hlučín: Autorské čtení Evy Tvrdé
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v Hati

v roce 2018
Co je možné uložit:
Do kontejnerů je možné vkládat pouze: domovní odpad objemného charakteru, např.
starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla,
zrcadla, staré sportovní náčiní, televizory a PC monitory, pneumatiky, nebezpečné
odpady (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje, fritovací
oleje a obaly od nich).
Do kontejnerů nepatří: zemina a stavební sutě
Množství odpadu, které lze odevzdat:
3
4 m (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil)
Přistavení a svoz kontejnerů:
sobota dne 1.9.2018, vždy
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele obce Hať. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
♣ Obecně závazná vyhláška obce č.2/2015 - o zabezpečení veřejného

pořádku omezením hluku
Tato OZV řeší činnosti, které mohou narušit veřejný pořádek nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti, zdraví nebo majetku. Takovouto činností , jak
je uvedeno v předmětné OZV, je jakákoliv činnost spojená s používáním hlučných
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strojů a zařízení způsobujících hluk, např. sekačky na trávu, křovinořezy, kotoučové
a motorové pily, brusky, rozbrušovačky, apod..
Na území obce Hať je každý povinen dle této platné OZV jakoukoliv práci či činnost
spojenou s užíváním hlučných strojů a zařízení způsobujících hluk vykonávat pouze
v časovém období:
pondělí - pátek od 06.00 do 20.00 hod.
sobota od 06.00 do 18.00 hod.
V době nočního klidu, o nedělích a od pondělí do pátku od 20.00 do 22.00 hodin
a o sobotách od 18.00 do 22.00 hodin je každý povinen zdržet se veškerých prací
či činností spojených s užíváním hlučných strojů a zařízení, která způsobují hluk.
Porušení ustanovení vyhlášky lze postihnout dle zvláštních právních předpisů (zákon
č.200/1990Sb., o přestupcích).
OZV je zveřejněna na webových stránkách obce, k nahlédnutí na OÚ.
♣ Vítání občánků
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání.
V Hati se letos uskuteční ještě v neděli 7.10.2018 v 10.00 hod. v Kulturním domě
v Hati. Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života
a zapsáno do kroniky občanů obce Hať, prosíme, aby tuto skutečnost oznámili
do čtvrtku 20.9.2018 na Obci Hať – kancelář č.17. Zde obdržíte bližší informace
a vyplníte příslušný tiskopis. Potřeba je doložit rodný list dítěte a občanský průkaz
matky. Přivítání mohou být pouze novorozenci s trvalým pobytem v Hati.
Na akci je možné přizvat například také prarodiče. Program zpestří krátké vystoupení
a novorozeňátka obdrží drobné dárky.
♣ Platba vodného za I.pololetí roku 2018
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
Ceny vodného a stočného včetně případných postihů za pozdní úhradu jsou stanoveny
v platném Cenovém výměru č. 1/2018, který je k nahlédnutí na webu obce nebo OÚ.
Hotovostní platbu vodného za I.pololetí roku 2018 proveďte v pokladně OÚ (přízemí)
v termínu od 27.8.2018 do 6.9.2018

pondělí
úterý
středa
čtvrtek

Pokladní hodiny
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
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KULTURA
Obec Hať pořádá

DEN OBCE
sobota 30.6.2018, začátek v 15.00 hodin

prostranství před kulturním domem
Program:

15.00 - 16.00

KLAUNI NA VOLNÉ NOZE

16.30 – 17.30

PAVLÍNA FILIPOVSKÁ S PÍSNIČKAMI SEMAFORU

18.00 – 19.00

PAVEL CALTA S KAPELOU

19.30 – 20.30

PETR BENDE S KAPELOU

21.00 – 22.00

LUNETIC

22.00 – 22.10

OHŇOSTROJ

22.30 – 24.00

L.A. SUNDAY (USA/CZ kapela)

00.00 – 02.00

TANEČNÍ ZÁBAVA

Připraveny jsou atrakce pro děti - deskové a stolní hry, skluzavka, skákací hrad,
elektrická autíčka, aj.
Pro všechny návštěvníky je připraveno bohaté občerstvení a zábava.
Vstupné dobrovolné.
Všichni jste srdečně zváni.
Obec Hať upozorňuje návštěvníky, že z akce bude pořizován zvukový a obrazový záznam.
V souladu s § 89 a násl. občanského zákoníku může být podobizna, zvukový či obrazový
záznam bez svolení člověka pořízen a použit přiměřeným způsobem pro tiskové,
rozhlasové, televizní nebo obdobné zpravodajství a k vědeckému nebo uměleckému účelu.
Využití podobizny, zvukového či obrazového záznamu fyzické osoby pro jiné účely, se
řídí ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679, o ochraně
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES - GDPR.“
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Pozvánka na XXV.Haťské
dožínky 2018
Srdečně Vás zveme na již pětadvacáté
Haťské dožínky, které se letos budou konat
26. srpna.
Slavnost dožínek zahájíme tradičně ranní
mší svatou s poděkováním za úrodu zemskou.
Odpoledne ve 14 hodin se rozjede
dožínkový průvod z horní Hati směrem
k hostinci u Sv. Mikuláše, kde pro Vás bude
připraveno posezení a bohaté občerstvení,
dožínkové koláče a trubičky. Těšit se můžete
na tombolu, atrakce pro děti a zorbing.
Uvidíte taneční číslo studia Leťs Pole Opava, vystoupení mažoretek
a k dobrému poslechu a tanci bude hrát dechová kapela Hlučíňanka.
Na Vaši hojnou účast se těší pořadatelé.
Marta Gospošová

Štěrkovna Open Music 2018
Tisková zpráva, Hlučín, 30. dubna 2018
Koncert kapely Nebe v mobilním planetáriu bude součástí festivalu Štěrkovna Open
Music, který se uskuteční v závěru července na březích Hlučínského jezera. Protože
planetárium má omezenou kapacitu 300 míst, prodávají se vstupenky na tento koncert
zvlášť. Spolu s havířovskou pěticí muzikantů vystoupí pod kupolí také známí mladí
youtubeři.
"Jsme rádi, že nás kluci z kapely Nebe s nabídkou na umístění mobilního planetária v
areálu festivalu oslovili. V posledních letech se snažíme festival zaměřit i na speciální
projekty a odlišit se tak od jiných akcí. Jejich nápad se přesně hodil do naší koncepce. Na
žádném jiném festivalu na Moravě návštěvníci neuslyší tuto stále oblíbenější kapelu hrát
v tak unikátním prostředí. Navíc koncert bude doplněn o úžasnou velkoplošnou projekci
přes téměř celou kopuli planetária. Osobně jsem to před časem už viděl a zážitek to byl
opravdu strhující," řekl za pořádající agenturu New Wind Production David Moravec.
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Nebe je první kapela na světě, která propojila systém planetárního promítání na velkou
kopuli nad hlavami diváků s živým vystoupením. „Návštěvníkům se tak otvírá brána
k úplně jinému rozměru koncertu, posluchači můžou vidět 360stupňové projekce doplněné
o efekty konfetového děla či největšího bublifukového děla na světě. V mobilním
planetáriu uvedeme speciální program dlouhý asi hodinu a čtyřicet minut,“ prozradil
pianista a saxofonista kapely Tomáš Kuluris. Netypickou scénu mobilního planetária bude
festival využívat po dva dny. Už v pátek prostor naplní partnerské radio Helax, které pod
kopulí uspořádá v noci na sobotu velkou taneční párty. „Toto místo bude v areálu festivalu
žít nejdéle,“ dodal Matěj Ostárek z New Wind Production. V sobotním koncertu Nebe se
v planetáriu uskuteční after party celého festivalu. Koncert skupiny Nebe v mobilním
planetáriu je jedním ze mnoha Vystoupení Davida Stypky & Bandjeez se smyčcovým
orchestrem bude jedním ze sedmi speciálních projektů letošního festivalu. Třídenní
hudební maraton za podpory generálního partnera, kterým je stavební firma Tomáš
STRAUB s.r.o., a také Moravskoslezského kraje a města Hlučína, dále nabídne společná
koncert Davida Stypky & Bandjeez v doprovodu dívčího smyčcového orchestru hlučínské

základní umělecké školy, už třetí ročník souboje kapel v balkánských rytmech Balkan
Battle Live, společné hraní kapely The Tap Tap, složené ze studentů a absolventů
Jedličkova ústavu v Praze, s rockery z The Konvertor, opětovné setkání Dana Bárty
a kapely Alice, kteří spolu koncertovali v devadesátých letech, a také vystoupení Tomáše
Kluse a jeho Cílové skupiny spolu s Janáčkovou filharmonií Ostrava. K hlavním hvězdám
festivalu bude patřit slezský bard Jaromír Nohavica, který zahájí festival dvouhodinovým
koncertem ve čtvrtek 26. července, Anna K nebo skupin Horkýže Slíže a Iné Kafe.
Předprodej vstupenek na festival, který se uskuteční od 26. do 28. července na březích
Hlučínského jezera, zajišťuje síť Ticketstream. K dostání jsou i v hlučínské Hospodě 56 či
v opavské prodejně Sluna. Další informace zájemci najdou na Facebooku a na stránkách
www.sterkovnamusic.com.
Ivana Gračková,mediální zastoupení festivalu Štěrkovna Open Music
736 281 733, ivanagrackova@email.cz
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Legendární IGRÁČCI v Muzeu Hlučínska
Putovní výstava Fenomén IGRÁČEK dorazila po osmi letech svého trvání také na
Hlučínsko. Místní veřejnosti se tak nyní naskýtá jedinečná možnost seznámit se s vývojem,
výrobou a současností této proslulé hračky. Speciálně pro hlučínskou výstavu byly navíc
vyrobeny dvě zcela originální postavičky IGRÁČKA, které mají být pro region určitým
způsobem typické. První postavičkou je hraničář, voják 4. hraničářského pluku, který sídlil
v Hlučíně, druhou postavičkou pak není nikdo menší než německý císař Vilém II. Zatímco
hraničář představuje unikát, kterým se
Hlučín pyšnil v závěru éry první republiky,
císař Vilém symbolizuje německou minulost
města. Kromě těchto dvou výjimečných
IGRÁČKŮ lze na výstavě spatřit více než sto
postaviček. Kromě profesí jako jsou
stavebníci, policisté, záchranáři či kominíci
výstava prezentuje i známé osobnosti. Ve
vitrínách se tak setkává Karel IV.
s prezidentem Masarykem, nebo, jak
podotýká kurátor výstavy Zdeněk Rauš, dva
nejznámější Češi nosící kožich: Jan Žižka
a Leoš Mareš. Mezi vystavenými IGRÁČKY
samozřejmě nemohou chybět ani postavičky
zvířat, pohádkové bytosti, stejně jako
princezny a rytíři. Součástí výstavy jsou i dva
interaktivní dětské koutky. Výstava, která je
na hlučínském zámku k vidění od 6. června
do 19. srpna tohoto roku, byla připravena ve
spolupráci s českou firmou EFKO - karton,
s.r.o., jež IGRÁČKA vyrábí, a Technickým
muzeem v Brně.
Jiří Neminář

27

28

29

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Vystoupení dětí
z mateřské školy v Polsku
Ve čtvrtek 26.dubna byla naše
4.třída předškolních dětí Berušky
pozvána na XXVI.mezinárodní
divadelní představení do Tworkowa.
Polskému obecenstvu i mezinárodní
porotě jsme zahráli, zatančili a zazpívali známou pohádku Sněhurka a sedm trpaslíků.
Představení se všem přítomným velice líbilo a za odměnu jsme dostali krásné hry, které se
zase velice líbily našim dětem.
Na tento mezinárodní festival ve Tworkowě jezdí naše mateřská škola každým rokem
a vždy se vrací s radostí a plná dojmů. Tímto bychom chtěli poděkovat starostům obcí za
velmi zdařilou akci.
Ivana Tvrdá, Irma Domanská, MŠ Hať

Úspěchy v soutěžích
V březnovém čísle Haťského zpravodaje jsme Vás informovali o úspěších
v soutěžích. Od té doby přibyly nové:
Matematika: Pythagoriáda (M. Vilčová ze 6. A a T. Štěpánová ze 7. A postoupily do
okresního kola) a Klokan (v kategorii Cvrček nejvíce bodů měli ze 3. A: T. Paskuda, D.
Pončík, D. Rumpa a ze 2. A: T. Hajdučková, v kategorii Klokánek A. Marčák – 4. A, v kat.
Benjamín M. Vilčová – 6. A, v kat. Kadet A. Stříbný – 9. A). Kromě toho proběhly
matematické soutěže Pangea (celorepubliková) a Kosočtverec (korespondenční Hlučín).
Dále nás reprezentovala M. Vilčová, která získala 1. místo v okresním kole
matematické olympiády!
Zpěv: V soutěži Opavský skřivánek postoupila do krajského kola N. Baďurová (2. A).
To se konalo v květnu formou koncertu v Loutkovém divadle Opava. Soutěžící zpívali
v lidových krojích za doprovodu cimbálové muziky. Ve své kategorii Natálka vybojovala
1. místo!
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Němčina: Společnost Fraus vyhlásila soutěž Moje obálka učebnice, které se zúčastnili
A. Stříbný a D. Maier (9. A). Šlo o vytvoření návrhu obálky, přičemž museli zdůvodnit
v němčině, proč zrovna jejich návrh je nejlepší. Kluci se rozhodli pro digitální styl
a německy komentované video. Porota pak odměnila jejich snahu 1. místem v celostátní
soutěži! Také jsme se zúčastnili soutěže Vtipná němčina.
Tělocvik: V Hlučíně se konalo Atletické mistrovství škol Hlučínska. Z naší školy se
účastnilo celkem 18 žáků ve třech kategoriích. I přes veliké horko a silné protivníky J. Švec
získal dvě bronzové medaile, a to ve skoku dalekém a hodu plným míčem. V červnu se
uskutečnila Příhraniční olympiáda v Bienkowicích mezi základními školami okolních
obcí (Hať, Šilheřovice, Píšť, Krzyzanowice). Soutěžilo se ve dvou kategoriích a v šesti
disciplínách: běh na 50 m, skok daleký, hod medicinbalem, přeskoky přes švihadlo, běh na
200 m (mladší kategorie) a běh na 300 m (starší kategorie) a ve vybíjené a volejbalu. Naše
škola obsadila stříbrnou pozici. Přivezli jsme také i řadu medailí pro jednotlivce:
nejúspěšnější byla V. Konetzná, která skončila ve své kategorii celkově první z dívek.
Vybojovala: 1. místo ve skoku dalekém, 1. místo v běhu na 50 m, 3. místo v hodu
medicinbalem, 1. místo v běhu na 300 m.
Všem úspěšným žákům gratulujeme!
Vyhodnocení sběru žaludů a kaštanů: Nejvíce nasbírali H. Kubináková a E. Struhalová
ze 2. A (každá 138 kg) a J. Machala ze 3. A (79 kg).
Vyhodnocení sběru papíru: Celkem se nasbíralo 11 883 kg. Nejlepší sběrači byli
S. Plačková (8. A – 575 kg), L. Ochvat (MŠ – 505 kg) a D. Žák (1. A – 464 kg).
Akce pro rodiče a děti
V březnu proběhly Jarní dílny, ve kterých si žáci zkusili vyrobit velikonoční ozdoby.
Poté tyto dekorace vystavili k prodeji. Účast rodičů a prarodičů byla hojná. V bufetu jsme
nabízeli zákusky, které napekly ochotné maminky. Děkujeme! Na konci března proběhla
ve školní knihovně Dílna čtení pro prvňáky a jejich rodiče. Společně přečetli knihu
s názvem Knížka. Jak děti, tak rodiče pracovali s velkým zápalem. Také pokračovalo
setkávání s rodiči, kdy odborníci vedli besedy na témata „Drogová problematika u dětí
a mladistvých“ a „Zvládání výchovných problémů dětí mladšího školního věku".
Akce Sdružení rodičů
Dětský den proběhl v neděli 3. června. Protože počasí moc nepřálo, byl program
v tělocvičně. Děti zabavila kouzelnice, dále měli možnost zúčastnit se soutěží jako skákání
v pytli apod. Bylo pro ně také nachystáno bohaté občerstvení. Další akcí pak bylo letní
kino na školním dvorku. Účast dětí i rodičů byla hojná. Promítal se film Špunti na vodě.
Děkujeme ochotným rodičům, kteří jakýmkoliv způsobem na těchto akcích pomáhali.
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Beseda s pamětníky
Na dubnovou besedu přijali pozvání bývalí učitelé, zástupci obcí Hať a Darkovice
a pamětníci. Pan Pavel Kotlář nás seznámil se staršími dějinami haťské školy, ve druhé
části se pak zapojili i pozvaní hosté a občané sami se stali komentátory prezentace
p. uč. Ochvatové věnované období 1968-2018 a doplnili ji vtipnými i dojemnými
historkami ze školních let. Ve třetí části pak měli všichni možnost si neformálně popovídat
u malého občerstvení. Dle ohlasů to byla vydařená akce, takže ještě jednou děkujeme
všem, co přišli.
Akce pro žáky
V dubnu jsme s žáky prožili Den Země: popovídali jsme si, proč ho slavíme, co
můžeme pro naši planetu udělat, jaké odpady produkujeme, co je recyklace, a poté jsme
vyšli uklízet obec.
Žáci z 8. A se v dubnu zúčastnili exkurze v České televizi v Ostravě, kde si mohli
prohlédnout zákulisí i techniku a dozvědět se spoustu zajímavostí.Za několik dnů pak jeli
s 9.A na exkurzi do automobilky Hyundai. Tam shlédli krátký film o vzniku
automobilky, obdrželi ochranné vesty a brýle a nasedli do vláčků, které je zavezly do
výrobních hal. Velkou část práce vykonávají roboti, přesto tam pracuje přes 3000
zaměstnanců, což děti dost překvapilo. Poté se přemístili do pivovaru Radegast
v Nošovicích, kde měli prohlídku. Poté ještě viděli zámek a okolí ve Frýdku-Místku.
V květnu pak v rámci výuky jeli na dějepisnou exkurzi do Národního památníku
2. světové války v Hrabyni. Prohlédli si expozici Doba zmaru a naděje, která
chronologicky připomíná válečné dějiny II. světové války i civilní život obyvatelstva,
a viděli osobní artefakty přímých účastníků bojů. V červnu 8. A navštívila střední
hotelovou školu v Šilheřovicích.
Květnové státní svátky: Všechny třídy se sešly v tělocvičně, kde po státní hymně žáci
deváté třídy připomněli, proč slavíme svátky 1. a 8. května. Seznámili žáky s jejich historií
a významem a připravili si názornou ukázku v převlečení za vojáky spojeneckých armád,
které osvobodily Československo.
Dále se uskutečnily Hry bez hranic: Soutěžila čtyři desetičlenná družstva namíchaná
ze žáků napříč ročníky, přičemž ostatní fandili a povzbuzovali. Disciplíny byly vědomostní
a sportovní. Po vyhodnocení si všichni ještě zatančili.
Kromě toho proběhl Den zdraví na VOŠZ v Ostravě Vítkovicích (1. A a z 2. A).
Vybraní žáci se zúčastnili Festivalu pozitivního myšlení v Bienkowicích, preventivního
programu Renarkon (žáci 1. – 5. třídy), dopravní výchovy v Hlučíně (4. A), žáci nižšího
stupně navštívili v Hlučíně akci Integrovaný záchranný systém, žáci všech ročníků jeli na
školní výlety.
Žáci 7. A a poté 4. A prožili Noc v tělocvičně (zábavné hry, stezka odvahy apod.). Žáci
ohroženi školním neúspěchem měli možnost navštěvovat doučování z jazyka českého
a z matematiky. V červnu ještě proběhla beseda pro žáky 6., 7. a 8. tříd na téma
Kyberšikana, grooming, sexting.
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Připravujeme se na akademii k 50. výročí otevření nové školní budovy a den před
vysvědčením bude branný den. Pro příští školní rok jednáme s rodilým mluvčím o tzv.
tandemové výuce v hodinách angličtiny. Bližší informace o všech akcích najdete na
školním webu.
Vycházející žáci ve školním roce 2017/2018
V letošním školním roce končí povinnou školní docházku 34 žáků, 15 dívek a 19
chlapců. Žáci si podávali v prvním kole 2 přihlášky na střední školy. Měli možnost se
přihlásit na střední školy s výučním listem nebo na střední školy s maturitou. Žáci konali
na všechny střední školy s maturitou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a jazyka
českého. Jednotné zkoušky mohli konat 2x a lepší výsledek se jim započítal. Po kontrole
výsledků přijímacích zkoušek a započítání prospěchu ze základní školy (obě pololetí
8. třídy a 1. pololetí 9. třídy) byli přijati:
Střední škola s maturitou – 25 žáků:
Gymnázium, všeobecné – 7 žáků
SPŠ - strojírenství, automobilní tech., informační technologie – 3 žáci
SPŠ chemická, aplikovaná chemie – 1 žák
SPŠ elektrotechnická – 1 žák
Zdravotnický asistent – 3 žákyně
Zubní asistent – 1 žákyně
Nutriční asistent – 1 žákyně
SŠ elektrotechnická – 1 žák
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, cestovní ruch – 1 žák
Ahol, ped. lyceum, protetický technik – 2 žáci
SŠ umělecká, malba – 2 žákyně
Církevní konzervatoř, varhany – 1 žákyně
SŠ stavební a dřevozpracující, operátor CNC strojů – 1 žák
Střední škola s výučním listem – 9 žáků:
Farmář, zemědělec – 1 žák
Cukrář – 1 žákyně
Kuchař, číšník – 2 žáci
Elektromechanik – 1 žák
Malíř, natěrač – 1 žák
Prodavačka – 1 žákyně
Aranžér – 1 žákyně
Karosář – 1 žák
Největší zájem byl o gymnázium, kde bude studovat 7 žáků končících povinnou školní
docházku (2 žáci Gymnázium Josefa Kainara, 2 žáci Biskupské gymnázium a 3 žáci
Gymnázium Hladnov).
Jedna žákyně ze 7. třídy bude pokračovat ve školní docházce na Gymnáziu Josefa
Kainara v Hlučíně.
Mgr. Lenka Ochvatová

33

34

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Kuchařová Anna

90 let

Bortlíková Edeltrauda

90 let

Gencová Edita

88 let

Kolasková Anna

88 let

Plačková Gertruda

87 let

Ronczková Anna

87 let

Kučera Alfons

87 let

Plaček Jiří

86 let

Tomalová Apolonie

85 let

Riemrová Anna

84 let

Baránková Marta

84 let

Kalvarová Gertruda

84 let

Jiříková Lucie

80 let

Cigánová Hedvika

83 let

Kotula Alois

80 let

Matuška Erhard

83 let

Adamčíková Marie

80 let

Kolaska Josef

83 let

Šula Bernard

80 let

Tesař Erich

82 let

Tomanová Zora

75 let

Klemencová Eliška

82 let

Konetzná Edeltrauda

75 let

Cigánová Marie

82 let

Konetzný Jiří

75 let

Štěpán Bernard

82 let

Chmelařová Krista

75 let

Matuška Karel

81 let

Otteová Anna

75 let

Tylečková Alena

80 let

Vojtek Jan

75 let

Dvořáková Felicita

80 let

Nováková Eliška

75 let

Kuchař Hubert

80 let

Plaček Erich

75 let

Vedení obce Hať přeje vše nejlepší a do dalších let
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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