Vážení spoluobčané,
s neúprosnou přesností, naprosto nezávisle na
naší vůli se minutu po minutě, hodinu po hodině a
den po dni krátí čas vymezený pro rok 2013. Do jeho
závěru zbývá jen několik málo dní. Právě závěr roku
je obdobím, kdy nastává čas bilancování a zamyšlení,
co nám letošní rok přinesl, čeho se nám podařilo dosáhnout a kde jsme zůstali dlužni svým
předsevzetím nebo plánům.
Kdybychom si tedy položili otázku, jaký byl ten letošní rok v naší obci, tak se asi
shodneme, že po stavební stránce velmi hektický. Od jara do podzimu se po rozkopaných
komunikacích v obci pohybovalo hodně stavební techniky, nákladních vozidel a stavebních
dělníků různých firem, které v obci pracovaly na několika stavbách. Výkopové práce pro
pokládku kanalizace prováděné převážně v komunikacích přinášely různá omezení
dopravy. Některé úseky se musely řešit objížďkami po úzkých uličkách, kde parkovala
vozidla a zrovna na té polovině vozovky, která nebyla rozkopána. Práce, zejména na
stavbě kanalizace, nepostupovaly vždy nejen podle Vašich, ale ani podle představ vedení
obce.
Díky Bohu, na podzim byly stavby ukončené a stavební firmy opustily obec. Podařilo se
opravit páteřní komunikaci Lipovou a několik vedlejších. Život v obci se začal pomalu
vracet do normálních kolejí.
Za všechny výše uvedené nepříjemnosti se Vám chci omluvit. Činím tak se vší vážnosti
a to i přesto, že drtivou většinu z nich obec nemohla ovlivnit. Zároveň Vám chci poděkovat
za vstřícný postoj a tolerantnost při jejich řešení.
Mé poděkování patří také členům rady, zastupitelstva obce, členům výborů a komisí,
spolupracovníkům na obecním úřadě a především místostarostovi obce panu Wernerovi
Vyletělkoví. Zvláště pak chci poděkovat pracovníkům údržby v čele s panem Pavlem
Plačkem. V letošním roce odvedli obrovský kus práce a to nejen v pracovní době.
Vážení spoluobčané, za několik málo dní budeme slavit Vánoce. Po všech těch
peripetiích, kterými jsme museli v letošním roce projít, Vám přeji radostné, spokojené a
v kruhu svých blízkých prožité vánoční svátky. Do nového roku Vám přeji především pevné
zdraví, štěstí, Boží požehnání, radost a životní pohodu. Nechť vše dobré provází Vás a
Vaše blízké po celý rok 2014.
Pavel Kotlář, starosta obce
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VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
-

-

-

-

Zastupitelstvo obce se na svém XVII. zasedání zabývalo především:
Výroční zprávou o činnosti příspěvkové organizace Základní škola a mateřská
škola Hať za období školního roku 2012/2013
Žádostmi Sboru dobrovolných hasičů Hať a Římskokatolické farnosti Hať o změnu
ve využití poskytnutých účelově vázaných dotací na rok 2013
Majetkoprávním vypořádáním pozemků pro realizaci záměru obce – rozšíření
polní komunikace par. č. 3047 k. u. Hať
Návrhem na převod části pozemků p.č.2770/1 k.ú, Hať z vlastnictví
Moravskoslezského kraje do majetku obce pro vybudování pravostranně
umístěného chodníků pro pěší na silnici II-469 K Hubertu
Požadavkem některých rodičů dětí z MŠ II, ul. Dělená, na změnu provozní doby
v uvedeném zařízení
Návrhem rozpočtu obce na rok 2014 - návrh pravidel pro hospodaření obce
v období od 1.1.2014 do schválení rozpočtu na rok 2014 v režimu rozpočtového
provizoria
Stavbou „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Návrhem plánu zasedání zastupitelstva obce na rok 2014
Výsledkem hospodaření obce k 30. 11.2013 a návrhem rozpočtového opatření
č.3/2013
Návrhem Dodatku č. 2 ke Smlouvě uzavřené se společností SWPOW s.r.o. se
sídlem Ostrava – Mariánské Hory (navýšení odměny obci o DPH a oprava čísla
účtu)
Požadavkem na podstatné navýšení každoročního příspěvku obce Hať na krytí
ztrátovosti autobusové linky č. 290 o víkendech a svátcích
Připomínkou občana k zamořování ovzduší v obci spalováním nekvalitních paliv a
odpadů v lokálních topeništích některých domácností
Výsledky kontrol provedených kontrolním a finančním výborem v roce 2013 a
návrhem plánu práce pro oba výbory na rok 2014
Návrhem na úplatný převod z vlastnictví fyzických osob do majetku obce části
pozemků dotčených stavbou poldru „U Otavové“

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Návrhem na poskytnutí peněžité odměny členům komisí zřízených radou obce,
kteří nejsou členy ZO, za jejich činnost v roce 2013
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- Návrhem na zveřejnění na úřední desce záměru obce majetkoprávně vypořádat
formou směny a prodeje pozemky uvedené v GP č.1475-21/2012 jako par..č.
3145/2 a par.č. 3042/2, oba k.. Hať
- Návrhem na dovybavení jednotky SDH ochrannými pomůckami (zásahový oděv a
ochranná obuv) v rámci poskytnuté dotace
- Zprávou o situaci na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ včetně jejího
financování – celkem prostavěných nákladů
- Zprávou o postupu prací na stavbě „Telekomunikační rozvody Hať“ včetně jejího
financování
- Žádostí Moravskoslezské vědecké knihovny v Ostravě o vydání souhlasu obce
s vystavením Zpravodaje obce Hať na serveru této knihovny
- Stanoviskem sociální komise k žádostem o finanční dar osobám sociálně
potřebným
- Žádostí spol. CENTROMAT s.r.o. se sídlem v Ostravě – Kunčičkách zřídit v obci
sběrnu kovových odpadů
- Žádostí o poskytnutí finančního daru osobě s těžkým zdravotním postižením na
částečnou úhradu nákladů spojených s její každodenní dopravou do školy
- Výroční zprávou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať za školní rok 2012/2013
- Žádostmi uchazečů o pronájem bytu v bytovém domě č. p. 14, U Střediska 6
- Situací na úseku požární ochrany, výsledky preventivních požárních kontrol,
činností jednotky SDH a jejího velitele ve II. pololetí 2013
- Situací na úseku odpadového hospodářství (tříděním odpadu, rozmístěním
sběrných míst pro kontejnery na tříděný odpad)
- Zprávou o odstraňování vad a nedodělků na ČOV a provádění oprav místních
komunikací
- Znečišťováním ovzduší z důvodů spalování nekvalitních paliv a odpadů
v lokálních topeništích některých domácností v obci
- Poskytnutím finančního daru občanům obce, kteří studují Univerzitu třetího věku
- Návrhem na uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene se spol. ČEZ Distribuce
a..s, se sílem v Děčíně, za účelem zřízení přípojky NN pro stavbu rodin.domů
v obci
- Plněním Smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrospotřebičů uzavřené se spol.
ELEKROWIN
- Plněním Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob na tříděný odpad uzavřené se spol.
EKO-KOM a.s.
- Žádostmi SDH Hať a ŘKF Hať o schválení změny ve využití účelově vázaných
dotací poskytnutých z rozpočtu obce na rok 2013
- Návrhem na vyřazení z evidence majetku obce, inventární okruh KD, majetek inv.
č. DDHM 367 v pořizovací ceně 10080,-Kč
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- Návrhem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na vybavení jednotky
SDH
- Návrhem na uzavření Smlouvy o zřízení věcného řemene s vlastníkem pozemku
p.č.161/60 k.u. Hať o umístění mostu evid. č. M-2 přes potok Bečva (legalizace
stávajícího stravu)
- Otázkou zajištění pozemku pro záměr obce vybudovat pravostranně umístěný
chodník na silnici II-469 K Hubertu v úseku od křižovatky s MK Lipová až po MK
Záhumní

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět seznámil s průběhem stavby „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“. V minulém vydání Vás velice podrobně o situaci na výše uvedené stavbě
informoval pan starosta obce.
Informaci o stavbě se dovolím rozdělit do několika oddílů.
Výkopové práce
Výkopové práce na hlavní stoce, ale i na podružných řádech, tzn. přípojkách
k jednotlivým nemovitostem, jsou ukončeny. Pro Vaši orientaci - bylo položeno
celkem 14331m hlavního kanalizačního řádu a 15636m domovních kanalizačních
přípojek, celkem bylo položeno 29967m kanalizace.
Výstavba ČOV
Objekt ČOV a kalového hospodářství je po stavební i technické stránce
dokončen. Zkušební provoz na ČOV byl zahájen 18.10. letošního roku. V uplynulém
období se odstraňovaly vady a nedodělky, které nebránily provozu ČOV. V současné
době je na ČOV, resp. na nový tlakový systém kanalizace napojeno 212 nemovitostí
naší obce. Denně přiteče na ČOV zhruba 95-100m3 splašků.
Oprava komunikací
Práce na opravě komunikací probíhaly v měsíci září a říjnu. Opravy
neprobíhaly tak, jak bychom si představovali, v mnoha případech postup prací byl
velice pomalý a dodavatelskou firmou velice nekoordinovaný. Ale i přesto se
podařilo v podzimních mědících opravit MK Lipovou, U Střediska, K Remízce,
Višňovou, Mlýnskou, U Bečvy, částečně byla opravena MK Na Chromině.
Provizorní oprava, jako zimní opatření, byla provedena na MK Šelvická, K Hubertu,
tj.příčné překopy byly vykufrovány, zhutněny a v šíři stávajícího výkopu byl položen
4

živičný povrch. Téměř všechny místní komunikace byly před zimním obdobím
dosypány recyklátem a zhutněny.
Montáž technologií čerpadel
Subdodavatel generálního dodavatele Sigma 1860 spol. s r.o. dodala na stavbu
všechny čerpadla, čerpadla byla osazena do čerpacích šachtic.
Na stavbě chybí dokončit pouze nedodělky a vady nebránící užívání, tj.
dokončení oprav všech komunikací, terénní úpravy, doplnění pojezdových poklopů,
apod. Předpoklad odstranění je jaro 2014.
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Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás všechny ty, kteří ještě nemáte
provedený přívod el.energie pro napojení technologie čerpací šachtice a následnou
jeho elektrorevizi , požádal, aby jste ji v co možno nejkratším termínu odevzdali na
obecním úřadě.
Touto cestou bych se chtěl omluvit všem občanům dotčených stavbou za
omezení, jak na Vašich nemovitostech, tak na všech místních komunikacích. Zároveň
bych chtěl požádat všechny účastníky silničního provozu, zvláště v těchto zimních
měsících, o pochopení, trpělivost a zvýšenou obezřetnost na všech ještě
neupravených místních komunikacích.
Vzhledem k tomu, že se blíží svátky vánoční a závěr letošního roku, dovolte mi,
abych Vám všem popřál klidné a příjemné prožití svátků vánočních, do nového roku
2014 Vám přeji hodně zdraví, štěstí, porozumění, spokojenosti a hojnost Božího
požehnání.
Werner Vyletělek, místostarosta obce

Stavby v obci
Na jiném místě tohoto zpravodaje jsem se zmínil o tom, že v letošním roce
2013 se v obci realizovalo několik staveb. Rovněž na 18. zasedání zastupitelstva obce
byly mimo jiné projednány realizace investičních akcí, které byly schváleny
k financování z rozpočtu obce na rok 2013. Podívejme se tedy alespoň stručně, o
které stavby se jedná.
„Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Jedná se o prioritní stavbu v obci, která byla zahájena v 11/2011 a zkolaudována
by měla být v prosinci 2014. Více se o této stavbě dozvíte na jiném místě v tomto
zpravodaji. Snad jen pro doplnění uvedu, že k 30.11.2013 dodavatel stavby
společnost VOKD a.s. Ostrava provedl práce za 114.328.633,-Kč.
Velký skluz je však na straně vlastníků nemovitostí. Doposud jich více než 250
nepředložilo revizi elektropřípojky jako doklad o tom, že jsou připraveni na
napojení čerpadla domovní jímky. Chci proto apelovat na ty z Vás, kteří tak doposud
neučinili, aby využili zimního období a elektropřípojku včetně revize si pořídili. Do
30.6.2014 by mělo být napojeno na nový systém kanalizace co nejvíce domácností.
Ze spotřeby vody v domácnostech za II.pololetí roku 2014 se již bude platit vodné a
stočné. Na místě je otázka - jak vysoké bude stočné? Otázka byla zodpovězena již
před zahájením stavby, kdy obec musela zpracovat dotační analýzu udržitelnosti
projektu. Do vzorce se dosadil údaj o celkové výši nákladů stavby (ten byl stanoven
na základě výsledku výběrového řízení na dodavatele stavby), počtu připojených
domácností a výši odpisu. Systém sám vygeneroval tabulku vodného a stočného na
dobu až do roku 2023. Tyto ceny jsou pro obec závazné po dobu 10-ti let. Roční cena
může být korigována o 10%. Pro rok 2014 je tedy cena vodného stanovena na 11,03
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Kč + DPH a cena stočného 16,28 Kč +DPH, tj. celkem 27.31Kč + DPH. Pro rok
2015 – 28,67 +DPH, pro rok 2021 – 38,41Kč+DPH.
Výstavba suchých retenčních nádrží (poldrů)
Na základě dokončených komplexních pozemkových úprav (KPÚ) v obci byly
majetkoprávně vypořádány pozemky potřebné pro výstavbu tří poldrů. Investorem
KPÚ a tudíž i stavby poldrů byl Státní pozemkový úřad, krajský pozemkový úřad pro
Moravskoslezský kraj - pobočka Opava. Obec se tedy nemusela finančně podílet na
stavbě.
1) „U Cigána“ – poldr v lokalitě za Siarovým statkem (později Brano), hodnota díla
3.282.265,-Kč.
2) „Za Otavovou“ – poldr v lokalitě za nemovitostmi paní Otavové, manželů
Krakowkových a Stříbných, hodnota díla 7.400.170,-Kč.
3) Třetí a pro obec nejdůležitější poldr „Pískovna“ na Křižanovické cestě doposud
nebyl zrealizován. Je vypsáno výběrové řízení na zhotovitele stavby a čeká se na
vypsání dotačního titulu.
Úprava koryta vodního toku Bečva – cena cca 10.000.000,-Kč
Investorem stavby byl správce vodního toku Bečva, společnost Povodí Odry
s. p. Samotné práce pak prováděl dodavatel Lesostavby Frýdek – Místek a
nutno dodat, že odvedl dobrou práci. Cílem stavby bylo upravit koryto
vodního toku Bečva tak, aby bylo schopno převést povodňovou vlnu dvacetileté
vody. V kombinaci s vybudovanými poldry by se mělo snížit riziko povodní
v obci. Úpravy začínají u mostu na MK Pod Olšinou a končí na MK U
Bečvy. Část koryta po obou stranách mostu na silnici K Hubertu neprošla
úpravou. Je jen škoda, že při opravě cca za 10 mil,-Kč nenašel investor několik
tisíc na opravu nebo výměnu zábradlí na betonových opěrných zdech, které je
zcela prohnilé. Na naši připomínku o provedení jeho opravy nám bylo sděleno, že
zábradlí není v jejich majetku.
Oprava kulturního domu – celkové náklady 5.105.000,-Kč
(z toho oprava budovy 4.036.000,-Kč, vnitřní úpravy 1.068.000,-Kč)
Celkovou opravou prošla budova kulturního domu, byla provedena výměna
oken, vstupních dveří, zhotovena nová střecha včetně zateplení stropu a
obvodových zdi. Byla provedena nová fasáda. Tato část stavby byla součástí
projektu, na který obec získala dotaci ze SFŽP ČR, ve výši 1.621.428,-Kč
Vnitřní opravy spočívaly především v opravě parketu v sále, výměně rozvodů
vody a odpadního potrubí, opravě vnitřní ležaté kanalizace, opravě
elektroinstalace včetně výměny svítidel. To vše v prostorách kuchyně , chodeb a
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šaten. Byla provedena montáž klimatizace do sálu a restaurace Globus. V kuchyni
byla provedena oprava omítek a nový keramický obklad zdí.
Oprava MK Lipová – 3.570.000,-Kč
Po výkopech kanalizace na této páteřní komunikaci , rozhodlo zastupitelstvo
obce, že bude provedena oprava této komunikace v celé šířce a to v úseku od MK
Dolina až po křižovatku se silnicí II/469 K Hubertu. Obec se podílela na opravě
této komunikace částkou 3.570.000,-Kč. Pouze malá část opravy této
komunikace byla hrazena jako součást stavby kanalizace.
Oprava sociálního zařízení ,šatny, umývárny a výdejny stravy v MŠ II, ul. Dělená
– 145.022,-Kč
Byla provedena celková oprava výše uvedených prostor, včetně výměny
vodovodního a odpadního potrubí, keramických
obkladů,
podlah,
elektroinstalace s dodávkou nových svítidel. Převážnou část prací provedli
zaměstnanci obce v době prázdnin.
Výstavba telekomunikačních rozvodů - 3.681.000,-Kč
Byla dokončena první etapa uvedené stavby, která spočívala v pokládce
chrániček HDPE 40/33 a chráničky HDPE10/5,5 v celkové délce cca 74km. Práce
prováděla společnost Sitel s.r.o., závod Ostrava. Z druhé etapy byly zahájeny
práce na zafoukávání optického vlákna z rozvodných skříní k jednotlivým
nemovitostem.
Nákup zametacího stroje – 2.855.600,-Kč
Obec získala dotaci ze SFŽP ČR na pořízení zametacího stroje ve výši 90%
uznatelných nákladů, tj. cca 2.160.000,-Kč. Zametací stroj byl pořízen v minulých
dnech, dotace ještě není vyúčtována.
Chtěl bych se zmínit ještě o jedné akci, která nebyla finančně příliš náročná
cca 30.000,-Kč, ale byla první akcí, kdy obec přistoupila k zalesňování svažitých a
pro zemědělskou výrobu nevhodných pozemků. Jedná se o pozemek
neudržovaného údolí za vodní nádrží na Rychlovci. Po dokončení KPÚ se
pozemek dostal do vlastnictví obce a byl určen k zalesnění. V letošním roce bylo
na něm vysázeno 1600 stromků a bylo provedeno jeho oplocení.
Již samotný výčet staveb, které se letos v naší obci realizovaly, dokládá, že
letošní rok byl skutečně po stavební stránce velmi hektický. To s sebou neslo i
problémy, o kterých jsem se zmínil v úvodní části tohoto vydání zpravodaje.
Pavel Kotlář, starosta obce
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Nespalujte odpad!
Podzim a zima v některých místech naší republiky se nese obvykle v duchu
nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které
nám v ovzduší dle zákona „může“ poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně
překračovány. Za těchto podmínek pak již standardně nastupují nejrůznější
onemocnění dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky
děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás
trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných
onemocnění potrápí až za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější
úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností
(pomineme-li některé přírodní jevy, jako jsou požáry, erupce sopek a podobně).
Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký
průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku.
A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo
kvalitní uhlí, „škodíte“ sobě a životnímu prostředí standardním způsobem a není vám
téměř co vytknout. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly
mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem
mnohdy nesmyslných úspor pálí ledacos - například odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé
také namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli
spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké
teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani složitými
filtry na zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé
venku pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické
uhlovodíky (PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z
těchto látek má karcinogenní účinky.
Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech
zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady
podle systému, který stanoví obec/město, ve které žijí. Obce/města jim na oplátku
(také podle zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiného
zákona (č. 86/2002) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze
dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované
plynné palivo. Obec si pak vlastní vyhláškou může stanovit, zda zakáže například
pálení listí nebo hnědého uhlí.
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Jak škodí spalování odpadů?
o Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování
PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu
vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší
dostanou polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do
kontejneru na plasty.
o Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo,
natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a
formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do
sběrného dvora.
o Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje
jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Tyto obaly patří do tříděného
odpadu.
o Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů
z barev a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do
sběrného dvora.
o Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté
látky.
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
o Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme
na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do
sběrného dvora.
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům". Projekt
"Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP – "Rizikové látky z
domácích topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.

Aplikace Čistý komín upozorňuje na špatné topení v
domácnostech
Ostravská nezisková organizace Čisté nebe představila na konci listopadu
projekt s názvem Čistý komín (www.cisty-komin.cz). Čistý komín je webová a
mobilní aplikace, která umožňuje obyvatelům Moravskoslezského kraje přidávat
fotografie kouřících komínů na mapu a motivovat tak majitele lokálních topenišť ke
zlepšení způsobů vytápění. Fotky kouřících komínů můžou obyvatelé zobrazovat a
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přidávat na adrese: www.cisty-komin.cz/pridej-komin.html
Organizátoři k této aktivitě uvádějí: „Lidé se na nás často obracejí s dotazy
ohledně sousedů, kteří jim svým topením znepříjemňují život. Věříme, že Čistý
komín tyto problémové topiče motivuje k výměně starého kotle za nový anebo ke
zlepšení způsobu vytápění v jejich domácnosti. Pilotní projekt je vytvořen pro použití
v Moravskoslezském kraji, na základě zkušeností a zájmu budeme případně uvažovat
o jeho rozšíření do dalších krajů v ČR.“
Současné kompetence obcí ve věci kontroly lokálních topenišť jsou poměrně
omezené. Cílem aplikace je upozornit domácnosti, které znečišťují své okolí, že
jejich způsob vytápění může okolí obtěžovat a nabídnou jim možnosti, jak tento stav
mohou změnit.
Projekt byl podpořen v rámci Dotačního programu na podporu vzdělávání
v oblasti životního prostředí Moravskoslezského kraje pro rok 2013.

Vracejme odpady zpátky do života – má to smysl!
Víte, že jednomu obyvateli Moravskoslezského kraje trvá v průměru jen čtyři
měsíce, aby ve své domácnosti vyprodukoval tolik odpadků, kolik sám váží?
Kdybychom tento odpad ze všech domácností v kraji za celý rok naložili na
nákladní vlak, jeho délka by dosahovala neuvěřitelných 150 kilometrů! Přitom by
z těch „odpadků“ mohlo vzniknout tolik nových věcí!
Zhruba polovinu z těchto odpadů lze totiž znovu smysluplně využít, dají se dále
třídit a recyklovat. Z vytříděných PET lahví se dnes vyrábějí nové PET lahve. Z
třiceti recyklovaných PET lahví vznikne jedna dětská fleecová mikina, na tričko jich
stačí pouze deset. PET lahve - v nové podobě - jsou součástí mnoha dalších výrobků,
se kterými přicházíme denně do styku a ani si neuvědomujeme, z čeho vznikly. Ze
směsných plastů se vyrábějí například plastové chodníky, obrubníky, protihlukové
stěny podél rychlostních silnic a dálnic, přepravní palety, plotové plaňky či
zatravňovací dlažba. Ze stavebních prvků vznikají dětské klouzačky nebo prolézačky.
Z patnácti kartonů od džusů nebo mléka se v papírnách vyrobí tolik papíru, že
vydá na jedno dětské leporelo, z deseti časopisů vznikne jedna kartonová krabice na
televizi. Z pěti běžných skleněných lahví se dá vyrobit nová váza.
Z vytříděného skla se nejčastěji vyrábí sklo obalové – láhve na minerálky,
alkohol a pivo, zavařovací sklenice a různé skleněné výrobky. Sklo se také používá
jako přísada do speciálních druhů betonů, brusných hmot, tepelných izolací a
podobně. Papír se nejčastěji recykluje v papírnách na nový papír. Tímto způsobem se
může použít až sedmkrát. Další možností jeho recyklace je výroba tepelných izolací
nebo příměsí do stavebních hmot. Dobře využitelný je i nápojový karton. Kromě
nového papíru se z něj vyrábí i lisované a izolační desky, které se používají ve
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stavebnictví jako alternativa sádrokartonových desek nebo při výstavbě montovaných
rodinných domů.
Možností, jak využít vytříděný odpad, je opravdu mnoho. Aby se dal odpad
z našich domácností dále využít, je důležité, aby byl správně vytříděný. Pro jeho
třídění slouží známé žluté, modré, zelené ale i bílé kontejnery, které jsou navíc
označeny nálepkami podle toho, co do nich patří. Není tedy pochyb o tom, že třídění
odpadů má smysl!
Více o třídění a recyklaci: na www.jaktridit.cz nebo www.tonda-obal.cz.

Novinky v podmínkách pro předčasný důchod
v roce 2014
Pro žadatele o předčasný důchod budou od příštího roku platit nové podmínky.
Mezi hodnocená kritéria patří věk a délka předchozího pojištění. V následujícím
článku jsou uvedeny předpoklady, které bude nutno splnit, pro předčasný odchod do
důchodu. A budou přísnější, než jak tomu bylo doposud.
Aby byl žadateli odchod do předčasného důchodu umožněn, musí splnit několik
podmínek. Jedním z měřítek je věk. Aby bylo žadateli vyhověno, musí mu chybět
maximálně tři roky do dosažení věku pro přiznání řádného důchodu. Změna oproti
současnému roku nastane v délce pojištění, které bude nutno získat. Nyní stačí 29 let,
ale od následujícího roku bude toho kritérium přísnější. Starobní důchod dostanou
přiznaný pouze lidé s minimálně 30 lety pojištění.
Je nutné brát v úvahu také míru krácení předčasného důchodu. Ten je krácen
trvale a při dosažení věku pro získání řádného starobního důchodu nedochází
k přepočítání. Předčasný důchod je krácen tím víc, čím dříve se do něho odchází.
Naznačíme postup výpočtu. Krácení se uvádí v procentech a je závislé na počtu dní, o
kolik dřív člověk odchází před dosažením věku pro přiznání řádného důchodu.
Procento udávající míru krácení se zvyšuje za každých 90 dní. Pokud občan
odchází do penze o 1 až 90 dní dříve, tak se mu důchod krátí o 0,9%. Pokud je
odchod do důchodu mezi 91 až 180 dni předem, je dané procento ve výši 1,8%. A
takto procento nadále vzrůstá až do výše 15,9% při intervalu 1 081 až 1 170 dní.
Vzhledem k tomu, že sazba je vždy 90 dní stejná, je vhodné zvážit, kdy do
předčasného důchodu odejít, aby krácení bylo co nejnižší.
V roce 2014 dojde ke změnám ve výpočtu starobního důchodu, a to konkrétně
v redukčních hranicích, což se samozřejmě dotkne i předčasného důchodu. Základní
výměra bude stanovena na 2 340 Kč.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/
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INFORMUJEME

■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Šilheřovice: Koncert duchovní hudby
Dolní Benešov: Výlov rybníku Nezmar
Hlučín: Kladení tubusů do věže kostela sv. Jana Křtitele
Hlučín: Mezinárodní den válečných veteránů
Šilheřovice: Setkání v rámci projektu budování protipovodňového systému
Markvartovice: Adventní ladění
Ludgeřovice: vánoční trhy
Hať: Mikulášská jízda

■ Tříkrálová sbírka 2014
Koordinátoři tradiční Tříkrálové sbírky zaslali informaci k pořádání
nadcházející tradiční sbírky: „Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Hlučín proběhne
od 3.1. - 5.1.2014. Cílem Tříkrálové sbírky není jen zisk finančních prostředků, byť
je to její základ a vykoledované prostředky jsou velice důležité, ale také vzájemné
setkávání se lidí dobré vůle. Nemocní, staří a osamělí lidé, ti všichni mají dle našich
zkušeností z návštěvy tříkrálových koledníků velkou radost. Často jsou právě
koledníci, kteří se opět objeví v ulicích měst a obcí, návštěvou jedinou. Věříme, že i
letošní Tříkrálová sbírka bude stejně úspěšná jako v předcházejících letech a
vykoledované prostředky pomohou těm, kteří jsou odkázáni na pomoc a podporu
Charity Hlučín. Pro nás je pak i ten sebemenší dar závazkem, abychom stále naplno
pracovali pro všechny naše klienty, občany Hlučínska. Děkujeme, že nám pomáháte
pomáhat!“.
■ Uzavření Obecního úřadu v Hati o vánočních svátcích
Obecní úřad v Hati bude pro veřejnost zcela uzavřen ve dnech :
pátek 27.12.2013 a úterý 31.12.2013.
Ostatní dni bude úřad otevřen dle běžných úředních hodin, ovšem v omezeném
provozu. Doporučujeme Vám proto vyřízení Vašich záležitostí do termínu
20.12.2013 nebo poté až po Novém roce.
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■ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje
na jaro 2014 VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme
proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období od
října 2013 s trvalým pobytem v naší obci, a kteří mají
zájem o účast na této akci, nechť se dostaví s rodným listem a občanským průkazem
matky na obecní úřad.
Touto cestou se na Vás obracíme z důvodu platnosti zákona č. 101/2000Sb., o
ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
O přesném termínu konání akce budou rodiče informováni s dostatečným časovým
předstihem, obdrží pozvánku na uvedenou akci.
Těšíme se na Vás.

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Velké prádlo
Bylo to o letních prázdninách. Maminka jela do Ratiboře. Nudily jsme se se
sestrou a tak jsme se rozhodly, že jí vypereme. Vždyť to nic není, vždyť jsme to často
viděly. Zatopily jsme pod kachlákem a nahřály vodu. Nachystaly troky a rumplu.
Vyprat prádlo dokáže každé malé dítě a my už chodíme do školy. Vzpomněly jsme
si, že maminka prádlo vyvařuje. Tak jsme také všechno vyvařily a pověsily na
štachetový plot. Po vykonané práci jsme seděly na nospě a hrdě čekaly na maminku –
samozřejmě na pochvalu.
Maminka přišla. Když tu spoušť uviděla, sedla si k nám na nospu a plakala
„Děti, co vum teraz obleču! Všicko zničené – zaprané!!“. Ale vyvařené!!
Ale pamatujte, že nevděk světem vládne.
Ale uznejte, že snaha byla.

Kombiné
Je mi 15 let. Je po válce. Sestra jede opět na léčení do Prahy. Maminka chystá
kufr. Čte seznam. Kombiné. Co to asi je? Nikdo ze známých to neví. To nevadí. Na
kombiné svět nestojí. Chybí tam ale unterok, ten jí přidáme. Trefili jsme se.
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Jo, prajzáka nic nepřekvapí. Musíš mít „Köpfchen“.
Wieviel kostet der Bock?
Včera mu bylo rok.
Du bist dumm!
Myslíš, že ti ho zadarmo dum?
Sližky sum dobré!
A už si ich jed?
Ni, ale viděl jsem, jak jich druzí jedli.
Vaše Dolňačka

BLAHOPŘÁNÍ
Na začátku listopadu, konkrétně ve dnech 8. -10. listopadu 2013, proběhlo
v Nymburce Mistrovství České republiky v taekwondu ITF.
Celkově se mistrovství ve všech kategoriích zúčastnilo 354 závodníků z 23 škol
taekwonda z celé republiky.
Ostravský klub Taekwondo IL-Dong reprezentovali i dva naši občané a to bratři
Milan a Jan Fryštáčtí. Milan Fryštácký (kategorie A do 75kg) přes výborný začátek
nakonec na medailová místa nedosáhl. Jan Fryštácký nastoupil ve své kategorii B (do
69kg) a jako jediný ze všech závodníků získal tři zlaté medaile. Stal se absolutním
juniorským mistrem České republiky v taekwondu.
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Mladému sportovci, Janu Fryštáckému, k zisku titulu juniorského
Mistra České republiky v taekwondu upřímně blahopřejeme a do dalších let
přejeme mnoho dalších sportovních i osobních úspěchů.

PODĚKOVÁNÍ

Vyznamenání občanů naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, nám zaslal oznámení o
vyznamenání našich občanů v roce 2013 za bezplatné dárcovství krve a
krevních složek.
Za 40 bezpříspěvkových odběrů Zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského byli
oceněni p. Taťána Kuchařová, p. Stanislav Pyš a p. Luděk Valašík,
za 80 bezpříspěvkových odběrů byli oceněni Zlatým křížem III.třídy
p. Jiří Králík a p. Radim Pěkník,
za 160 bezpříspěvkových odběrů Zlatým křížem I.třídy
p. Günter Gajda a p. Petr Stoček,
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a za 214 odběrů byl oceněn p. Rudolf Heiduczek, jenž
v dárcovství pokračuje, přestože je již nositelem všech
ocenění pro bezpříspěvkové dárce.
Obec Hať si velmi váží jejich humánního přístupu a
ocenila je za jejich ochotu darovat krev nebo krevní
složky věcným darem a ještě jednou jim jménem všech,
nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, za jejich
hluboce lidský postoj děkuje.

KULTURA

Obec Hať zve všechny srdečně na

Zpívání pod
vánočním stromem
ve čtvrtek 26.12.2013 v 16.30 hodin.

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

Plesová sezóna 2014 v kulturním domě
11.1.

♪

18.1.

♫

25.1.

♪

1.2.

♫

8.2.

♪

15.2.

♫

22.2.

♪

Zahrádkářský ples
Obecní ples
Ples Unie rodičů
Hasičský ples
Myslivecký ples
Sokolský ples
Chovatelský ples
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Obecní úřad v Hati zve všechny občany
srdečně na tradiční

O B E C N Í

P L E S

který se koná v sobotu 18.1.2014
ve 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Hati
k tanci, poslechu a dobré pohodě hraje skupina

program plesu

Viktorie.

– ELEKTRO BOOGIE –

„robotí“

show mistrů světa 2011, mistrů republiky, finalistů Telentmanie
Předprodej vstupenek v celkové hodnotě 100,- Kč
u paní Lucie Novákové, Lipová 16, Hať nebo na poště.

FARNOST

Svátky roku 2014 ve farnosti
4.5.2014
18.5.2014
22.6.2014

6.7.2014
24.8.2014
31.8.2014
21.9.2014
19.10.2014

ke cti sv. Floriána - Darkovice kaple
1. svaté přijímání Hať, Darkovice
slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova - odpust Hať
(neděle před pátkem této slavnosti, jelikož na neděli 29.6. připadne
slavnost Petra a Pavla)
výročí posvěcení kostela - krmáš Darkovice
dožínky Hať
dožínky Darkovice
ke cti sv. Matouše - krmáš Hať
ke cti sv. Hedviky - odpust Darkovice
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Poselství Vánoc
Ve vánoční liturgii mše svaté
ve dne čteme: „Na počátku bylo
Slovo a to Slovo bylo u Boha a to
Slovo byl Bůh. To bylo na počátku u
Boha. Všechno povstalo skrze ně a
bez něho nepovstalo nic, co jest. V
něm byl život a ten život byl světlem
lidí. To světlo svítí v temnotě a
temnota ho nepohltila.“
Slovo je skupina hlásek, které
sdělují nějaký význam. Slovo se
používá
jako
prostředek
k dorozumění mezi osobami.
My žijeme v záplavě slov,
která nemají dlouhého trvání, často jsou nepravdivá, nedodržená, plná nedorozumění,
zraňující, málokdy přívětivá, naplněná láskou.
Je však ještě jiné Slovo. Je to jediné Slovo, které se stalo živým Tělem, je to
jediné Slovo, které oslovuje tichem, a tím slovem je Slovo Boží = Ježíš. Kam
přichází, přináší pokoj lidem dobré vůle.
Právě dnes jsem slyšel, že se usmířily dvě sestry. Nemohly se dohodnout na
rozdělení majetku po rodičích, hádaly se mezi sebou, křičely po sobě, spor pomalu
začal přerůstat v nenávist. Ale měly dobrou vůli. Dovolily, aby mezi ně přišlo slovo
usmíření skrze třetí osobu, kterou zavolaly na pomoc. Ta svým postojem, přinesla
mezi ně Ježíše, který vnesl to, co nikdo nečekal. Usmíření a podpis vzájemné dohody.
Ježíš je Boží Slovo k člověku. Bůh také Tobě letos chce něco sdělit. Ne jenom
všeobecně: „Lidi mám vás tak rád…,“ ale mluví k Tobě osobně. Chce Ti nejenom
sdělit cosi nového o sobě, nějakou novou vědomost, ale chce Ti nově dát přímo svůj
život. To je Slovo, které s námi sdílí svůj ŽIVOT.
Na kurzu Alfa řekl jeden mladý člověk: „Jednou jsem měl den úplně zkažený.
Nechtělo se mi přijít vůbec na setkání s vámi. Ale když jsem přišel, hned to ze mě
spadlo a den už vůbec nebyl zkažený.“ Přeji Vám, aby v tichu u jesliček z Vás taky
spadla všechna ta tíha všedních dní, přišel pokoj do Vašich srdcí a abyste dokázali
prožívat radost nejen o Vánocích, ale po celý příští rok.
Mons. Jan Svoboda, farář
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Římskokatolická farnost Hať uskuteční ve dnech 14.3. – 22.3.2014
poutní zájezd do Říma. Průvodcem bude P. ThLic. Marek Kozák
Cestovní kancelář PALOMINO, Irena HENDRYCHOVÁ
V Rohu 725/12, 142 00 Praha 4
Tel.+420 244 404 239, 728 361 728, 728 327 282
E-mail: palomino@volny.cz, http://www.palomino.cz

ŘÍM
1.den – odjezd z Hati v 18.00 hod., noční jízda
2.den – Padova – bazilika sv. Antonína, mše svatá, bazilika sv. Justýny,
odjezd do Říma, ubytování
3.den - Vatikán – mše svatá v bazilice sv. Petra, prohlídka baziliky sv. Petra,
krypty s hroby papežů, výstup na věž baziliky,
možnost navštívit Vatikánská muzea
4.den - Řím – bazilika San Giovanni in Laterano, Svaté schody, Santa Croce in
Gerusalemme, Santa Maria Maggiore, San Pietro in Vincoli se
sochou Mojžíše, kostel sv. Klimenta, Forum Romanum
5.den – Montecassino – návštěva kláštera Montecassino, klášter sv. Benedikta
v Subiaku, klášter sv. Scholastiky v Subiaku
6.den – Řím - Piazza Venezia, Fontana di Trevi, Pantheon, Santa Maria sopra
Minerva, Piazza Navona,
Zátibeří - Santa Maria in Trastevere, Santa Cecilia
7.den - Řím – bazilika sv. Pavla fuori le Mura, trapistické opatství Tre Fontane,
možnost nákupu eukalyptových produktů, Kalistovy katakomby,
kostel Quo Vadis, odjezd a ubytování u Assisi
8.den – Assisi - bazilika sv. Františka, katedrála sv. Rufína, bazilika sv. Kláry,
Kostel sv. Damiána, Santa Maria degli Angeli – Porciuncule,
prohlídka města, odjezd do republiky – noční jízda
9.den – příjezd v odpoledních hodinách
Termín: 14.3. – 22.3.2014

Cena: 11.400,- Kč

Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem, 6x ubytování v hotelu *** ve 2-3
lůžkových pokojích včetně polopenze, kompletní pojištění, služby průvodce
Přihlášku je potřeba odevzdat co nejdříve v sakristii nebo na faře.
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Kde jsou Vánoce?
Asi za dveřmi. Máme už všechno nachystané, nebo sháníme poslední dárky a
lahůdky. Bude jako vždycky, podle tradice otců a domácích zvyků.
A jak to probíhá v jiných státech? V Evropě, kromě nějakých lokálních zvláštností,
máme společný způsob prožívání těchto svátků. Ale nejsem schopna si představit
oslavování Vánoc třeba v Paraguaji. Přesto však, i když jsem pořád v Hati, můžu se
do toho zapojit. Jak je to možné?
Jednou se dostalo do mých rukou DVD s filmem. Zapomněla jsem na to na nějaký
půl roku, až na jednom setkání jsme se na to podívali s dětmi. Zjistili jsme, že pořad
ukazuje život, jaký tam lidé vedou.
Kvůli válkám, které tam v posledních letech probíhaly, jen zanedbatelný počet
rodin má otce, a proto také žijí ve velké chudobě. Nemají dokonce to, co my
považujeme za základní věci, jako je voda a elektřina. Nejméně jedna generace lidí
neví, jak by měla vypadat normální rodina. Absence zázemí v rodině působí, že se
děti rychle dostávají do závislosti na drogách a alkoholu. Vzdělávání si prakticky
nikdo nemůže dovolit. S tím vším se setkaly řadové sestry minoritky z Opavy, které
na žádost bratrů františkánů tam jely pomáhat. Jejich práce je velice úspěšná, a přesto
těžká, vyžadující hodně námahy a peněz. Naše dětské spolčo se rychle rozhodlo
udělat cokoliv, čím by mohlo přispět. Projevilo se to tak, že děti, s velkým nadšením
a vynalézavostí, udělaly přes šedesát párů krásných náušnic z plastových lahví a
jiných materiálů, pohlednice a přáníčka, a všechno prodaly ve škole na bazaru. Takto
získané peníze a dopis podepsaný všemi, kdo si koupil cokoliv, předáme sestře
představené Františce Ryškové, která to všechno v lednu zaveze na místo.
Jakkoliv oni tam prožívají Vánoce, budou vědět, že tady někdo na ně m yslí, a už
před svátky chystal něco malého pro jejich radost. Jen tím způsobem ten čas nebude
pouze oslavován ím místních tradic, ale skutečným předáváním radostné zprávy o
narození Ježíše celému světu.
S přáním radostných a pokojných Vánoc
Barbara Hajda

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Start up na pohraničí
V dubnu letošního roku jsme byli vyzváni panem starostou a panem ředitelem,
abychom se zapojili do česko – polského projektu START UP NA POHRANIČÍ.
Hlavním cílem tohoto projektu bylo seznámit se s možnostmi podnikání v českopolském pohraničí. Pořadatelé nás postupně seznamovali s podnikateli a jejich
nápady, které nás měly zasvětit do světa byznysu. Navštívili jsme některé firmy
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v okolních českých i polských vesnicích. Mnohdy to byly náročné „výlety“
(kamenolom v Křižanovicích). Námi nejoblíbenější části projektu byly pochutiny,
kterými jsme byli obdařeni.
Po těchto pohodových výletech nastala chvíle, kdy jsme dostali náročný úkol
– vymyslet vlastní firmu, předmět podnikání, způsob financování, kolik lidí bychom
mohli zaměstnat, předpokládané výnosy apod. Bylo na to velmi málo času. Díky
panu řediteli, který nám umožnil celý den pracovat na projektu a paní učitelce
Pavlíně Štěpánové, která nám radila a pomáhala, jsme vymysleli a zaslali celkem
čtyři projekty. V červnu nastalo poslední setkání, kdy jsme své práce museli
prezentovat a obhájit před českými a polskými podnikateli a asi stovkou účastníků.
Odjížděli jsme domů s pocitem dobře vykonané práce. Ale na vyhodnocení jsme si
museli počkat až do 8.listopadu 2013. Byli jsme velmi mile překvapeni, že dva
z našich projektů se umístily a dostaly ocenění. Byl to na druhém místě projekt na
poskytování IT služeb žáků Kamila Bančíka a Adama Bunčka a šesté místo získala
Bio farma Jakuba Pustky. Je to skutečně velký mezinárodní úspěch. Jsme rádi za tu
poskytnutou zkušenost. Budeme doufat, že někdy v budoucnosti bude možné náš
projekt realizovat.
Za projekt B@B IT Solutions
Kamil Bančík a Adam Bunček, 9.tř.

Mezinárodní soutěž v lašském nářečí
V Křanovicích proběhl již VII. ročník mezinárodní soutěže v lašském nářečí,
letos na téma „Svatba na vesnici“. Žáci naší školy se již pravidelně této akce
zúčastňují a letos tomu nebylo jinak. Vystoupili jsme se scénkou „Přípravy na
svatbu“. Celkem soutěžilo 10 skupin ve třech věkových kategoriích a to z těchto škol:
Křanovice, Ratiboř, Bolatice, Hlučín, Vřesina, Šilheřovice a Hať. Porota měla těžké
rozhodování, protože úroveň byla opravdu vysoká. Nakonec se shodla, že všem
zúčastněným letos udělí krásné první místo. Hodnotila se výslovnost, rekvizity,
herecký výkon, kostýmy. Domů jsme si odvezli nejen diplom a hodnotné ceny, ale
hlavně krásné zážitky a inspiraci do dalších ročníků. Tímto také děkuji účinkujícím
Ester Plačkové, Evě Jarošové, Natálii Šrubařové a Jakubovi Havránkovi za čas
věnovaný nácviku a za úspěšnou reprezentaci naší školy.
Mgr. Karin Jarošová

Pyžamový den
Dne 31. 10. 2013 se uskutečnil 1.celoškolní pyžamový den. Už od rána byli
skoro všichni žáci naší školy a také učitelé v pyžamu. Většina učitelů žákům ulehčila
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a zpříjemnila vyučovací hodiny. V 15 hodin se starší žáci dostavili do tělocvičny na
vynikající program. Byly tam všelijaké akce jako diskotéka a soutěže o zajímavé
ceny. Dorazil tam i pozvaný pan učitel Otipka a vedoucí z tábora. Všichni, kteří se
zúčastnili, děkují pořadatelům - žákům 9. A.
Dominik Válek 6. A

Dne 31. října proběhl „Pyžamový den“. Už od rána byli všichni žáci i učitelé
v pyžamu. Poledne bylo klidnější, moc jsme se neučili. Odpoledne v 15:00 měli
deváťáci akci v tělocvičně, kde jsme tančili a hráli hry. Bylo to super.
Jakub Schenk 6. A

31. října se v útrobách Základní školy v Hati konal pyžamový den, kdy se děti
ve škole převlékly do pyžam a tak se učily.V15 hodin začalo pyžamové odpoledne,
kde byla spousta soutěží, srandy i tančení. Děkujeme všem deváťákům za příjemné
odpoledne.
Jan Cigán 6. A

Sběr žaludů a kaštanů
I letos jsme uspořádali sběr žaludů a kaštanů. Žáci naší školy nasbírali 1359 kg
žaludů a kaštanů. Nejlepších 5 sběračů bylo odměněno věcnými cenami a spolu
s dalšími 20 nejlepšími žáky půjdou na jaře na „Výlet s opékačkou“. Všem sběračům,
dětem, rodičům i prarodičům děkují zvířátka a myslivci.
Mgr. Monika Dudová

1. Kopia Ondřej
350,3 kg
2. Šrubařová Monika 128,9 kg
3. Vilčová Magdaléna 100 kg
4. Tesařová Tereza
93,8 kg
5. Plačková Kateřina 91,8 kg

Soutěž v polsko-moravské písni
V listopadu 2013 se vybraní žáci naší školy zúčastnili Mezinárodní soutěže
v písni polsko-moravské. Akce se konala v polském Bojanowě a s dětmi jsme
nacvičili dvě písně, moravskou píseň „Roztrhaná chalupa“ a polskou s názvem
„Karolinka“. Při zpěvu nás doprovázela žákyně 7. třídy Eliška Dudková hrou na
akordeon. Děvčata z páté třídy - Katka Plačková, Anička Cigánová, Natálka
Chmelářová, Adélka Bilíková, Adélka Machalová a Veronika Návratová společně
s Dominikem Cigánem předvedli krásný výkon a porotou byli vybráni a mimořádně
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oceněni za celkový kulturní dojem. Domů si odvezli věcné ceny a diplom. Na
stránkách školy – www.skolahat.cz můžete shlédnout fotografie z vystoupení.
Mgr. Karin Jarošová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ TTC HAŤ VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM
ÚŘADEM HAŤ ZVE OBČANY OBCE NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
DNE 27.12.2013 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
OD 14:00HOD – KATEGORIE ŽACTVO
OD 16:15HOD – KATEGORIE DOSPĚLÍ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Poděkování dětem za sběr kaštanů a žaludů.
Sběr již tradičně organizovala základní škola v Hati.
K podzimu a začínající zimě patří nejen zažloutlé listí na stromech a
pošmourné počasí, ale také sběr plodů pro lesní zvěř. Dříve bylo tak trochu
samozřejmostí, že děti i dospělí sbírali kaštany a žaludy a nosili je myslivcům. Dnes
už o tuto činnost není ze strany sběračů, ani těch menších téměř žádný zájem. Proto
jsme velice rádi, že v Hati existují výjimky a již několik let probíhá sběr kaštanů
a žaludů. Sběr organizuje ZŠ a tak jsme mohli pod jírovci a duby narazit na desítky
dětí, které se rozhodly pomoci zabezpečit lesní zvěři potravu na zimu.
Sesbírané kaštany a žaludy děti nosily do budovy školy a nasbíráno bylo
hezkých pár pytlů. Myslivci z MS Hubert Hať sesbírané plody odvezli a po dosušení
budou jimi v zimě dokrmovat zvěř. Velké poděkování všem za projevené úsilí při
sběru. Pomáháte tím naší přírodě.
Na oplátku myslivci opět pro děti v příštím roce uspořádají na myslivecké
chatě nějakou zajímavou besedu o tradicích a krásách české myslivosti.
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Za MS Hubert Hať – Legerski Jan

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI

Filipová Cita
Plačková Hildegarda
Plaček Osvald
Kučerová Ingeborga
Gospošová Eliška
Jiřík Ervín
Machačková Augusta
Pěkníková Žofie
Návrat Alfréd
Bortlíková Kristina
Toma Vilém

86 let
85 let
84 let
82 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let

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