Vážení spoluobčané,
konec roku 2014 a s ním i jedny
z nejkrásnějších dnů celého roku se blíží.
Pro některé je aktuální čas obdobím
zklidnění, adventu, rozjímání a duševní
pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem času.
Protože v práci musí stihnout vše, co bylo pro
letošní rok naplánované. K tomu ještě
nakoupit dárky, sehnat stromeček, kapra a
napéct cukroví. Někdy je to pěkný „frmol“ a
mnozí z nás, především ženy, si možná
oddychnou až na „Vánočním ladění“ anebo
snad až po štědrovečerní večeři. Věřím, že
rozzářená svíčka na Vánočním ladění a posléze rozzářený stromeček a radost
z rozdaných dárků bude pro nás všechny odměnou a potěšením.
Dovolte, abych Vám všem těmito řádky popřál klidné a spokojené prožití
svátečních chvil posledních dní letošního roku.
Chtěl bych Vám všem rovněž poděkovat za trpělivost, ohleduplnost a
toleranci, kterou jste projevili i v tomto kalendářním roce při stavbě tlakové
kanalizace v naší obci.
Všem dětem chci popřát, aby se splnila jejich přání v podobě vánočních dárků
pod krásně nazdobeným vánočním stromečkem. Je třeba připomenout, že
nejlepší dárek vlastně nic nestojí. Je to totiž přívětivé a ohleduplné chování
jednoho ke druhému nejen o Vánocích, ale i ve dnech všedních.
Rád bych využil této příležitosti a poděkoval také všem bývalým
zastupitelům obce, novému zastupitelstvu obce, pracovníkům a pracovnicím
obecního úřadu, všem spolkům působícím v naší obci, všem, kteří byli v letošním
roce nápomocni svým aktivním přístupem v rozvoji naší obce.
Dovolte mi, abych Vám všem popřál ještě jednou radostné, klidné a spokojené
prožití svátků vánočních a zároveň Vám přeji co nejúspěšnější vstup do nového
roku 2015, pevní zdraví, štěstí, úspěch a hodně lásky a pochopení od těch, které
máte rádi.
Werner Vyletělek, starosta obce
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VYBRÁNO

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

Výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Hať, p.o, za školní rok 2013/2014
Zřízením a jmenováním komisí rady obce – sociální, kulturní a pro dopravu a pořádek
Smlouvou o dílo s projektantem dopravních staveb v obci
Uzavřením dohody o dotčení pozemků v majetku obce při stavbě „Udržovací práce na
VT Bečva“
Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene a smlouvy o
právu provést stavbu – rozšíření vedení NN
Převodem pozemků do vlastnictví obce z vlastnictví města Hlučína
Poskytnutím odměny požárnímu preventistovi obce za provedené kontroly obecních
objektů
Uzavřením veřejnoprávní smlouvy s městem Hlučínem na zajištění výkonu sociálněprávní ochrany dětí
Žádostí ČČK o podporu projektu s názvem Výuka první pomoci dětí, mládeže a
dospělých
Zastoupením obce novým starostou ve smlouvách o nájmu hrobového místa a smlouvy
o vodném
Schválením smlouvy o odvádění odpadních vod s platností od 1.1.2015
Žádostmi o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku osobám sociálně slabým a
těžce zdravotně postiženým
Žádostí soukromých zemědělců o finanční příspěvek na zajištění mikulášské nadílky
pro děti
Informací o postupu prací na stavbě „TKR Hať“
Žádostí občanského sdružení o souhlas se zřízením sídla v obecní nemovitosti
Majetkoprávním vypořádáním pozemku – převzetí daru
Výsledkem veřejnoprávní kontroly provedené u příjemce veřejné finanční podpory
obce Hať
Návrhem cenových výměrů za vodné a stočné a svoz TDO
Omezením úředních hodin na obecním úřadě v době vánočních svátků
Schválením programu 2.zasedání ZO
Zahájením zkušebního provozu optické sítě TKR v obci
Výkonem činnosti odpovědného zástupce pro ČOV, kanalizaci a vodovod
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Mohli byste díky konsolidaci ušetřit?
V poslední době na nás z televizních a internetových reklam vyskakují lákavé
nabídky na sloučení půjček do jedné.
Zdá se vám to podezřelé, a tak jim raději ani nevěnujete pozornost? Nebo si říkáte, že
by to nemusel být špatný nápad? Podívejte se, jak to s konsolidací půjček vlastně je a co s
ní můžete získat nebo ztratit.
Proč banky nabízejí konsolidaci
"Zaplatíte méně – zbavíte se starostí – získáte peníze navíc," hlásají banky. Zdá se
vám podezřelé, aby nabízely něco tak výhodného, a říkáte si, že v tom musí být nějaký
háček? V tom případě máte a současně nemáte pravdu.
Pro banky je v dnešní době čím dál tím těžší najít "půjčkového nováčka" – klienta,
který by ještě žádnou půjčku neměl. Zato je dost lidí, kteří mají úvěrů více. Už jen
vědomí, že je nutné splácet větší počet půjček, může na člověka působit trochu děsivě a
funguje jako motivace dluhy co nejdříve umořit. Jednodušší než přesvědčit takové
zákazníky, aby se zavázali ještě ke čtvrté nebo páté půjčce, je nabídnout jim lepší
podmínky pro to, co už mají. Nejde-li klienta přesvědčit pro půjčku novou, může ho i tak
banka "přetáhnout" k sobě. Splatí vašim původním věřitelům všechny závazky (včetně
případného poplatku za předčasné splacení). Původní poskytovatel půjčky tak přijde o
úroky, které byste mu platili, a váš nový věřitel tím vydělá, i když vám nabídne lepší
úrokové podmínky. Tento konkurenční boj mezi bankami nutně neznamená, že musí jít o
něco nekalého. Nicméně je na místě obezřetnost a každý by měl pečlivě zvážit, doslova si
vypočítat, zda se mu daná konsolidace vyplatí.
Kdy o konsolidaci zažádat
Při konsolidaci si necháváte sloučit více svých úvěrů (půjček, kreditek, kontokorentů
atd.) do jediného. Někdy se může používat i pojem refinancování, ale to je typické spíše
pro změnu úvěru jednoho. Konsolidace se velmi hodí splácejícímu v případě, že má
půjček více a nezvládá je každý měsíc všechny splácet, nebo zvládá, ale velmi tím trpí
jeho rodinný rozpočet.
Když zažádáte u některé z bank o konsolidaci, postará se i o nutné "papírování".
Doplatí půjčky za vás, vyřídí vše s nimi spojené (o čemž by vám měla poslat potvrzení) a
vy budete splácet už jen jednu splátku měsíčně té instituci, kterou jste si nově vybrali.
Nejenom pro ty, kteří nestíhají splácet, může být konsolidace výhodná. Platíte-li u
svých půjček poplatky (např. za vedení půjčky), můžete si najít jinou banku s půjčkou
bez poplatků a ušetřit stovky měsíčně.
3

Komu konsolidaci povolí
Banky o nové klienty stojí, především ale o klienty solventní (schopné vyhovět
finančním závazkům). Nepřijímají proto každého žadatele. Podmínky, které musíte pro
konsolidaci splnit, se u jednotlivých bank liší. Různá je i max. výše úvěrů, které jsou
banky ochotny "převzít". Tato částka se pohybuje od 500 000 do 1 000 000 Kč. Banku,
která by konsolidovala vyšší půjčky, budete hledat těžko.
Je třeba počítat s tím, že po vás budou chtít (kromě čísla občanského průkazu) také
IČO vašeho zaměstnavatele nebo vaše daňové přiznání, pokud podnikáte. Ukáže-li se, že
byste půjčku pravděpodobně nemohli splácet, banka vás odmítne.
Někde budete potřebovat ke konsolidaci spolužadatele/ručitele (většinou až u větších
půjček). Do některých bank budete muset přijít osobně, jiné nabízejí vyřízení konsolidace
online.
Rozdíl mezi úrokem a RPSN
Úroková procentní míra: Nehleďte pouze na úrok, který banka nabízí. Velmi výhodné
úroky bank (tj. co nejnižší) se dnes pohybují kolem 10 % p. a. (per annum = za rok) i
níže a jsou vypočítány podle celkové částky, kterou za dobu splácení zaplatíte. Pozor,
banky mohou u nabídek uvádět i úrok měsíční či týdenní.
RPSN: Mnohem důležitější je vědět, jak vysoké je tzv. RPSN. Zkratka zastupuje
roční procentní sazbu nákladů. Ta se skládá z úroků a všech dalších poplatků, které v
souvislosti s půjčkou musíte platit. Mohou to být poplatky za uzavření smlouvy, správu
úvěru, vedení účtu, převody peněžních prostředků, první navýšenou splátku, pojištění
schopnosti splácet aj. Od 1. ledna roku 2012 je uzákoněno, že RPSN musí být u nabídek
úvěru uvedeno (s určitými výjimkami jako půjčka do 5 000 Kč a nad 1 880 000 Kč,
hypotéka).
Výši RPSN ovlivňuje ale také frekvence splátek. Nikdy tak nebude úroková míra za
rok úplně shodná s RPSN (ledaže byste si vzali půjčku se splatností 1 rok a počet splátek
by se rovnal 1. Úroková míra se od RPSN může u některých nabídek lišit až o více než 6
%.
S jak vysokými poplatky se můžete setkat?
Sjednání půjčky může být zdarma, ale také může stát 1 500 Kč nebo i 2 600 Kč. U
některých půjček jste povinni pořídit si osobní účet zpoplatněný např. částkou 59 Kč
měsíčně, přičemž třeba každá příchozí platba vás bude stát 6 Kč.
U některých bank je potřeba zaplatit si také pojištění proti neschopnosti splácet.
Například u úvěru 160 000 Kč tak můžete u některé z bank krom jiných poplatků
"utratit" přes 20 000 Kč za pojistku.
Podívejte se na příklad, jak může rozdíl mezi úrokem a RPSN ovlivnit celkovou
výši splátky:
Příklad 1: Banka nabízí půjčku ve výši 80 000 Kč s úrokem 9,90 % p. a., na dobu 1
roku, počet splátek: 12. Sjednání půjčky a vedení účtu je zdarma. Musíte si u banky zřídit
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běžný účet, ale ten je také zdarma a neplatí se ani odchozí či příchozí platby. Dle
frekvence splácení bude RPSN 10,37 %. Měsíčně u této banky budete splácet 7 029 Kč a
půjčenou částku za rok "přeplatíte" o 3 900 Kč (zaplatíte celkem 83 900 Kč).
Příklad 2: Banka poskytuje půjčku ve výši 80 000 Kč, ale nabízí nižší úrok: 8,90 % p.
a. Za sjednání půjčky si účtuje 800 Kč. Rovněž si u této banky musíte pořídit běžný účet,
který je ovšem zpoplatněn částkou 60 Kč za měsíc. Za vedení půjčky banka požaduje 60
Kč měsíčně. Doba i frekvence splácení je stejná (1 rok, 12 splátek). Měsíčně tedy bance
pošlete splátku 7 062 Kč plus poplatek za vedení účtu a správu půjčky (120 Kč). Kvůli
poplatkům navíc se RPSN úvěru vyšplhalo na 14,94 %.
I přesto, že banka z příkladu 2 nabízí lepší úvěr, tak ve výsledku "přeplatíte"
půjčenou částku o 6 178 Kč. To je o 2 278 Kč více, než byste zaplatili u banky s vyšším
úrokem (příklad 1).
2 důležité věci, které si musíte pohlídat
Zvažujete-li konsolidaci, podívejte se tedy na tyto 2 důležité věci. Zaprvé, jestli
RPSN, které vám nová banka nabízí, je výhodnější než vaše RPSN stávající. Zadruhé
buďte dostatečně pozorní při čtení smlouvy a podívejte se na všechny další smluvní
podmínky, které podepisujete. Ideálně hledejte takovou banku, u které nebudete platit
žádné poplatky za předčasné splacení půjčky.
Některé banky nabízejí při včasném splácení různé odměny, často vám odpustí
několik splátek, a tím se vlastně úrok sníží. Při zvažování konsolidace je ale vhodné s
touto možností nepočítat automaticky. Při době splácení např. 48 měsíců se může lehce
stát, že jednou zapomenete peníze odeslat nebo se dostanete do horší finanční situace a
pošlete je se zpožděním.
Vycházejte tak při svých počtech především z podmínek, které máte od banky
garantované za všech okolností. Stává se, že vám někdy ani bankovní podpora na
telefonu neumí vysvětlit, jak se z nabízeného úroku kolem 10 % p. a. stalo RPSN o výši
17 %. Je proto dobré probrat možnosti konsolidace s odborníkem, nejlépe nezávislým,
abyste měli jistotu, že vám doporučí opravdu nejvýhodnější variantu.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Sdružení obcí Hlučínska - ohlédnutí za úspěšným rokem 2014
Konec roku je v každé oblasti
našeho života vždy příležitostí k
bilancování dosažených výsledků a
představování
výhledů
do
budoucna. Ne jinak je tomu u
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Sdružení obcí Hlučínska, které v roce 2014 opět zrealizovalo mnoho aktivit směřujících
k rozvoji regionu a spokojenosti jeho obyvatelstva.
Mezi hlavní činnosti patřila mimo jiné i organizace kulturních a společenských akcí,
jako např. Bál Hlučínska v Bolaticích, Den učitelů v Kravařích, Setkání chrámových
sborů Hlučínska v Šilheřovicích, Darování krve se starosty Hlučínska, Otevírání
turistické sezóny a mnoho dalších akcí pro veřejnost. Ve spolupráci s Místní akční
skupinou Hlučínsko pak uspořádalo Festival kultury a hlučínských řemesel v Hlučíně.
Sdružení obcí Hlučínska se opět řadilo k úspěšným žadatelům o dotace ať už
z evropských nebo národních programů. Z Moravskoslezského kraje obdrželo SOH letos
hned 2 dotace a to na realizaci projektů
„Projektovým managementem k rozvoji regionu
Hlučínska“ a „Pokračujeme v rozvoji regionu
Hlučínska“.
Ve spolupráci s polskými gminami Kietrz, Krzanowice, Krzyżanowice a Pietrowice
Wielkie to pak byla dotace na projekt "Festival přeshraniční kultury" (Euroregion
Silesia - CZ), v rámci kterého proběhly dva festivaly (v Tworkowě a v Hlučíně), na
kterých se prezentovaly folklorní soubory z Hlučínska i spolupracujících polských gmin
a byl vydán společný česko-polský zpěvník lidových písní.
V letošním
roce byly navíc
ukončeny také 3
další projekty financované z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007 - 2013. V rámci projektu „Propagací a výměnou
zkušeností k rozvoji regionu Hlučínska a partnerských gmin“ se SOH i polské gminy
prezentovaly na výstavách cestovního ruchu Regiontour v Brně a GLOB v Katowicích.
Významným krokem k podpoře cestovního ruchu bylo jistě také úspěšné ukončení
projektu „Česko-polský příběh na mapě regionu Hlučínska a čtyř partnerských gmin“,
v rámci kterého byl vytvořen interaktivní mapový portál (mapy.hlucinsko.com) ve 4
jazykových mutacích a aplikace pro chytré telefony.
V roce 2014 pokračovaly také aktivity dalšího společného projektu „Hlučínsko a
polské gminy očima malířů a fotografů“. Po fotografické soutěži, která proběhla v roce
2013, se letos sešli také malíři a malířky z obou stran hranice na dvou malířských
plenérech (v Krzanowicích a v Bolaticích), aby zhotovili díla zachycující krásy a
zajímavosti našeho regionu. Veřejnost mohla vzniklá díla obdivovat na několika
výstavách, a to především v Kravařích a v Hlučíně, na polské straně poté v Tworkowě,
Krzanowicích, Pietrowicích Wielkich a v Kietrzu.
Během roku také úspěšně probíhala realizace vzdělávacího projektu „Zahrada plná
plodů a radosti“ (SZIF), jehož cílem je prohloubit
u obyvatel schopnosti a dovednosti zahrádkářství.
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Věříme, že všechny tyto i budoucí aktivity a projekty povedou k rozvoji regionu
Hlučínska, spokojenosti obyvatel zde žijících i k propagaci regionu navenek.
Více informací o regionu Hlučínska i aktivitách SOH, obcí a měst Hlučínska i jeho
občanů naleznete na www.hlucinsko.com, na internetové televizi www.hlucinsko.tv a na
nově vzniklém mapovém portálu mapy.hlucinsko.com.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2015 a děkuje všem
starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím
souborů, občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se
nějakým způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci tohoto specifického
příhraničního regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková, SOH

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,
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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.
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“.
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INFORMUJEME
♣ Uzavření obecního úřadu v době vánočních svátků
Obecní úřad v Hati bude pro veřejnost zcela uzavřen ve dnech:
úterý 23.12.2014, středa 31.12.2014 a pátek 2.1.2015.
Ostatní dni bude úřad otevřen dle běžných úředních hodin, ovšem v omezeném provozu.
Doporučujeme Vám proto vyřízení Vašich záležitostí do termínu 22.12.2014 nebo poté
až po Novém roce.
♣ Parkování soukromých vozidel na obecních komunikacích a zimní údržba
Stejně jako v předcházejících letech budou pracovníci obecního úřadu provádět na
místních komunikacích zimní údržbu (odklízení sněhu). Vyzýváme tímto důrazně
všechny majitele automobilů, aby svá vozidla neparkovali na místních
komunikacích!! Většina ulic v Hati není svou šířkou vhodná pro parkování a mnohdy
stačí jediné, špatně zaparkované vozidlo, aby provedení zimní údržby bylo prakticky
nemožné. Nikdo nemůže po zaměstnancích obce chtít, aby riskovali poškození takových
vozidel. Důrazně proto všechny upozorňujeme, že v případě takto nevhodně odstavených
vozidel omezujících nebo znemožňujících průjezd údržbové techniky nebude daný úsek
komunikace udržován!
♣ Podpis smlouvy o odvádění odpadních vod
Vážení spoluobčané, na obecním úřadě je pro každou nemovitost od 01.12.2014
připravena k podpisu „Smlouva o odvádění odpadních vod“. K podpisu smlouvy nechť
se dostaví vlastník nemovitosti (osoba uvedená v katastru nemovitosti). Děkujeme.
♣ Ordinační hodiny v ambulanci MUDr. Bartuskové o vánočních svátcích
22.12.
po
8.00 - 13.00
23.12
út
10.00 – 12.00
24., 25., 26.12. st, čt, pá svátky – neordinuje se
29.12.
po
8.00 -13.00
30.12.
út
10.00 -14.00
dovolená -neordinuje se (zástup MUDr. Kazdová,
31.12.
st
Hlučín, pouze akutní případy 8.00-10.00)
1.1.
čt
svátek – neordinuje se
2.1.
pá
8.00-10.00 – pouze akutní případy
♣ Tříkrálová sbírka 2015
Charita Hlučín, jako realizátor Tříkrálové sbírky v naší obci, oznámila, že Tříkrálová
sbírka roku 2015 bude probíhat ve dvou termínech, o víkendech 2.- 4. ledna 2015 a 9.9

11.ledna 2015 a to dle rozhodnutí jednotlivých koordinátorů v obcích se svými
koledníky.
Vykoledované prostředky pomohou těm, kteří jsou odkázáni na pomoc a podporu Charity
Hlučín. Každý i sebemenší dar je impulsem a závazkem pro Charitu Hlučín poskytovat
služby klientům a občanům Hlučínska vždy kvalitně a svědomitě.
Děkujeme za podporu a Vaše příspěvky!!!
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
1. Hať: Ples mladých
2. Hlučínsko: První sněm SOH po volbách v Bolaticích
3. Rohov: Volební členská schůze MAS
4. Dolní Benešov: Minulost a vzpomínky kolektivní paměti
5. Hať - Folklorní festival Kolaja
6. Vřesina: Koncert Scholly
7. Hlučín - Rozsvícení vánočního stromu
8. Hlučín: Nová kniha spisovatelky Anny Malchárkové Vyhnalovec
9. Vřesina: Koncert Gott revival Morava
10. Hať: Mikulášská jízda

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Psí hody
Náš soused měl souchotiny. Ty se za první republiky léčily psím sádlem. Tak si
vykrmil psa, zastřelil ho a přinesl mému tatínkovi k dalšímu zpracování. Nedivte se, že
říkám zastřelil.
Za první republiky byl sedlák i myslivcem na svých polích. Pamatuji si, že u všech
sedláků visela nad schodištěm puška. Platilo přísloví, že jsi-li syn boží, pomož si sám!
Tatínek psy stáhl, sádlo dal sedlákovi a maso doma uvařil. S tím se krmily slepice.
Sedíme právě na nospě a krmíme ty slepice. Po cestě jde právě „braťko“. To byl
slovenský podomní obchodník. Co prodával? Nitě, knoflíky. V torbě na zádech měl
kousky skla a hlavně plech a nýty. Drátoval hospodyním hrnce. Proto se mu říkalo
„drotar“. Drotári byli slováci. Šel po cestě a viděl nás. Zastavil se a ptá se, co to děláme.
Mnoho lidí trpí hladem a my krmíme slepice masem! To je psí maso. Ochutná a říká: to
je lepší, než ze staré krávy. Nechte mi ho, vezmu ho svým dětem, budeme mít psí hody.
S Evaldem jsme chtěli také ochutnat. Tatínek se nejdříve ošíval, ale pak si řekl, že pes
byl zdravý a tak se nám nemůže nic stát, dal nám po kousku toho psího masa. Drotár měl
pravdu, bylo vynikající. Psí hody měli i na Slovensku.
Kdo nezažil bídu, tomu nikdy neporozumí. Jo, doba se mění a my v ní!!
Vaše Dolňačka
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FARNOST

Svátky naděje?
Blíží se čas Vánoc. Pomalu vrcholí přípravy na
svátky – ve velkém nakupujeme, sháníme dárky, v práci
doháníme resty, doma uklízíme, pečeme cukroví.
Doufám ale, že pro mnohé je to zároveň doba, kdy si
dokážeme udělat čas pro druhé, setkat se s přáteli nebo
spolupracovníky, zajít si případně na předvánoční
koncert… Když se řekne „Vánoce“, pak se nám
většinou vybaví pojmy, jako rodinné svátky, nebo také
svátky naděje, čas odpočinku nebo čas zamyšlení. O
Vánocích máme více času zamyslet se nad tím, co je v životě dobré, pozitivní. Děláme si
navzájem radost, když se navštěvujeme, dáváme si dárky… dělíme se s ostatními nejen o
materiální věci, ale o svou přítomnost a svůj čas.
Za pár dní pak Vánoce utečou a pohodovou sváteční atmosféru začne „kazit“
každodenní rutina. K tomu ke všemu nás může špatně naladit pohled na váhu (která
ukazuje poněkud vyšší hodnoty, než bychom rádi viděli) a také pohled do peněženky či
na účet (kde naopak můžeme shledat náhlé snížení prostředků). Docela běžné je dát si
pak nějaké novoroční předsevzetí, které sice dobře zní, ovšem jeho realizace je náročná.
A tak za pár týdnů po Vánocích pohodová atmosféra mizí. A co víc, jsme sami ze sebe
zklamáni. V tomto kontextu nazývat Vánoce jako „svátky naděje“ – to zní dost ironicky.
Ale vždyť Vánoce jsou připomenutím narození Ježíše Krista. A narození je přece novým
začátkem, novou nadějí. S narozením dítěte v rodině nastává radikální změna, která
s sebou nese dlouhodobé důsledky. Tak proč by Vánoce a jejich význam pro nás měl
končit pár dní po Novém roce?
S příchodem Ježíše Krista na svět přišlo něco nového. Bylo to něco, co neskončilo,
ale trvá už dva tisíce let. Narození Ježíše ovlivnilo celý svět, a to nejen křesťanský. Ježíš
vnesl do života lidí naději, která zůstává naživu i v těch nejtěžších chvílích. I dnes Ježíš
může svým narozením vnést do života trvalou změnu. A toto chci přát nám všem
k letošním Vánocům – abychom zažili změnu, která přetrvá i po Vánocích. Abychom
tyto svátky neprožili jenom povrchně – jako milou atmosféru u stromečku, dárky, koledy
v rádiu a tím to končí. Přeji nám všem, aby narození Ježíše Krista bylo radostným
překvapením, které přinese trvalé změny i v budoucnosti.
Možná pro někoho bude takovou změnou rozhodnutí poznat základy křesťanství,
které mělo svůj počátek právě v narození Ježíše. V Hati bude od ledna příležitost opět
účastnit se kurzu Alfa – což je cyklus deseti večerních setkání, kde je možnost
poslechnout si zajímavé promluvy týkající se klíčových otázek ohledně křesťanství.
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Každé setkání začíná večeří, a pak po promluvě následuje diskuze, ve které se můžete
zapojit svou otázkou a podělit se o své názory. Není to výukový kurz, spíše přátelské
posezení a možnost dozvědět se to nejpodstatnější ohledně víry. Kurzu se mohou
zúčastnit jak lidé věřící, kteří mají různé otázky ohledně víry a častokrát třeba ani neví,
jak mají mluvit se svými známými o tom, v co vlastně věří. Zúčastnit se mohou také lidé
nevěřící, které prostě zajímá to, čím vlastně křesťanství je a na čem stojí.
Kurz Alfa je jedinečnou příležitostí, kde můžeme poznat odpovědi na své otázky
ohledně víry, můžeme pochopit souvislosti, které jsme dříve ani nevnímali. A co za tím
následuje – můžeme najít inspiraci pro svůj další život, můžeme objevit nové možnosti.
Můžeme získat naději, která nezhasne zároveň s poslední svíčkou na vánočním
stromečku. Pak se naplní pravý smysl onoho rčení, že Vánoce jsou svátky naděje.
Více informací o kurzu Alfa najdete na www.farnosthat.cz
Přeji všem naději!
Maria Branná

Slavnosti ve farnosti Hať v roce 2015
3. 5. 2015
17. 5. 2015
6. 6. 2015
14. 6. 2015
28. 6. 2015
30. 8. 2015
30. 8. 2015
20. 9. 2015
18. 10. 2015

-

pouť ke cti sv. Floriána - kaple Darkovice
1.sv přijímání Hať a Darkovice
Biřmování
odpust Nejsvětějšího Srdce Ježíšova, Hať
krmáš – výročí posvěcení kostela Darkovice
dožínky Hať
dožínky Darkovice
krmáš ke cti sv. Matouše, Hať
odpust ke cti sv. Hedviky, Darkovice

KULTURA
Vážení spoluobčané,
konec kalendářního roku se neúprosně blíží a jako už tradičně v naší obci je toto období
velmi bohaté na různé kulturní a společenské akce. Já bych vás nyní velmi rád
informoval o těchto akcích a samozřejmě také bych vás na ně co nejsrdečněji pozval.
Nejbližší kulturní událost se uskuteční 23. 12. v 18 hodin v kulturním domě v Hati.
Tradiční již akce s posezením u kávy, ochutnávkou cukroví a za svitu vánočních svící,
tak tohle všechno nese název – Vánoční ladění. Samozřejmě ještě musím doplnit, že do
této atmosféry bude hrát krásná hudba v podání našich místních účinkujících, ale rovněž
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hostujících umělců. Další akce a rovněž tradiční se uskuteční 27. 12. v 16 30 hodin, kdy
se sejdeme u kulturního domu v Hati a zazpíváme si koledy. Zpívání pod vánočním
stromem poté bude pokračovat v kulturním domě u šálku čaje a setkání se sousedy či
přáteli. Další tradiční událostí bývá náš Novoroční koncert. Jak už název napovídá, tímto
koncertem již přivítáme nový rok a proto vás, milí spoluobčané srdečně zvu
na neděli 11. ledna do chrámu sv. Matouše v Hati.
Novoroční koncert začne v 16.30 hodin
a máte se skutečně na co těšit. Chystáme pro vás malé
překvapení v podobě světelných efektů, které budou celý
koncert vyplňovat, ale to nejdůležitější samozřejmě bude hudba.
Na programu budou opravdu nádherné skladby A ntonia Vivaldiho, Georgese Bizeta,
Wolfganga Amadea Mozarta a především Jiřího Pavlici. Jestli je vám toto poslední
jméno nějak povědomé, tak skutečně máte pravdu. Jiří Pavlica je znám jako primáš
folklórní skupiny Hradišťan a rovněž jej můžete vidět každý první čtvrtek v měsíci ve 20
hodin v přímém přenosu na televizi Noe, kde uvádí svůj pořad Jak poznávat svět. Jiřího
Pavlicu jsme osobně zvali na náš koncert, jelikož budeme zpívat jeho prv ní opus, který
složil Missu brevis pastoral. S etkání s Jiřím Pavlicou bylo velmi příjemné a přátelské, a
opravdu tak jak působí s televizní obrazovky nebo na koncertech působí i v osobním
kontaktu a nejen že nám dal svolení k uvedení jeho díla, ale poskytl nám rovněž notový i
poslechový materiál bez nároku na autorská práva. Bohužel pan Jiří Pavlica je velmi
zaneprázdněn a nebude moci naši pozvánku přijmout, ale tuto pozvánku můžete, milí
spoluobčané přijmout vy a je skutečně na co se těšit. Sopránové sólo přednese u nás již
dobře známá Veronika Holbová, která již dnes ovšem není známá jen v Hati nebo
v českých „kotlinách“, ale snad skoro přesně přijede na náš koncert z francouzského
Lyonu, kde zpívá již od listopadu ve Dvořákově opeře Rusalka roli První žínky. Kromě
Veroniky Holbové se můžete těšit na Petra Němce, který zazpívá barytonový part a
hlavně se můžete těšit na náš chrámový sbor sv. Matouše a sv. Hedviky z Hati a
Darkovic, se kterým vystoupí společně chrámový sbor z Nového Bohumína. Orchestr
tvoří členové Národního divadla moravsko-slezského pod vedením koncertního mistra
Vladimíra Liberdy a dalších hostů. Vladimír Liberda zahraje Vivaldiho Zimu z cyklu
Four Seasons (Čtvero ročních dob). Nenechte si milí přátelé ujít tento výjimečný
koncert, protože nevíme jestli se ještě někdy podaří takovou akci uskutečnit.
Dále bych vás rád informoval, milí spoluobčané o účinkování chrámového sboru v Hati a
Darkovicích. Chrámový sbor sv. Matouše a sv. Hedviky bude zpívat při vánočních
liturgických obřadech 24. 12. na ,, půlnoční ,, mši svaté ve 21 hodin v Hati, 25. 12. na
Hod Boží vánoční v 8.30 hodin v Hati a v 10 hodin v Darkovicích, 1. ledna v 8.30 hodin
v Hati a v 10 hodin v Darkovicích.
Za kulturní komisi OÚ v Hati Pavel Kozel
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Obec Hať zve všechny srdečně na

Zpívání pod vánočním
stromem
v sobotu 27.12.2014 v 16.30 hodin.
Přijďte si zazpívat koledy ze „starých“ knížek pod
obecní vánoční strom u kulturního domu.

Obecní úřad v Hati zve všechny občany
srdečně na tradiční

OBECNÍ

PLES

který se koná v sobotu 17.1.2015
ve 20.00 hod, v sále Kulturního domu v Hati
k tanci, poslechu a dobré pohodě hraje
skupina Viktorie
Předprodej vstupenek v celkové hodnotě 100,- Kč u paní Lucie
Novákové, Lipová 16, Hať nebo na poště.

Plesová sezóna 2015 v kulturním domě
17.1.
24.1.
30.1.
7.2.
13.2.
14.2.

♫
♪
♪
♫
♪
♫

Obecní ples
Zahrádkářský ples
Sokolský ples
Chovatelský ples
Myslivecký ples
Hasičský ples
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Náš výlet do „Nového světa techniky“
Dne 21. 11. 2014 jsme jeli do „Nového světa techniky“. Jelo s námi 6 žáků z 6.
třídy a 23 našich polských kamarádů. Když jsme dojeli na místo, šli jsme do velké
budovy, kde byl svět techniky. Bylo to úžasné. Mohli jsme si vyzkoušet, jak vidí pes,
žralok či včela, nebo jít do obrovské mušle. Viděli jsme tolik zázraků přírody, že 3
hodiny exkurze, nám byly málo.
Po prohlídce jsme šli do nákupního centra FORUM NOVÁ KAROLINA. Tam jsme
měli rozchod 45 minut a chodili jsme po dvojících, abychom se neztratili. Když jsme se
zase sešli u vchodu, šli jsme k autobusu a jelo se domů.
Byl to super výlet, na kterém jsme se dobře bavili a prohloubili kamarádství
s našimi polskými vrstevníky.
Aneta Plesníková ,5.A

Česko fandí charitě
V rámci projektu Čtení pomáhá, který je dobročinnou akcí, kde se pomáhá lidem,
zvířatům a jiným, kteří pomoc potřebují, byla vyhlášena soutěž pro školy „ČESKO
FANDÍ CHARITĚ“. Soutěž spočívala v přečtení co nejvíce knih v termínu od 10.10.- 8.
11. 2014. Naší páté třídě se podařilo přečíst za měsíc 75 knih. Tím jsme se umístili na 11.
místě v celé České republice. Všem žákům děkuji za zapojení do projektu a chválím za
vzornou četbu.

Opět úspěšný sběr žaludů a kaštanů
Již třetím rokem na naší škole probíhá podzimní
sběr žaludů a kaštanů. Žáci naší školy byli vzornými
sběrači a spolu se svými rodiči nasbírali pro zvířata na
zimu přes 2300 kg žaludů a kaštanů. Nejvýkonnější
sběrači byli odměněni cenami a navíc půjdou na jaře na
celodenní výlet. Nejlepší sběračkou se letos stala Tereza
Tesařová z šesté třídy. Přehled nejaktivnějších žáků
najdete na stránkách školy.
Mgr. Monika Dudová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Ha Kultura v roce 2014 a přípravy HAFESTU 2015
Blíží se konec roku a spolek Ha Kultura má za sebou tři úspěšné akce a změnu
vedení spolku. Novým předsedou se stal Tomáš Hruška, místopředsedkyní Jana Stočková
a členy Rady spolku Daniel Cieslar, Kateřina Mrůzková a Filip Cima.
První akcí byl jarní ples mladých. I přes netypický termín plesu v jarním období,
mimo plesovou sezónu, byla akce úspěšná. Akustická kapela Total Akustik Rock Band se
smyčcovým kvartetem sklidila kladné ohlasy a návštěvníkům se líbila. Proto jsme se
rozhodli, že následující rok budeme ples opakovat. Termín jarního plesu mladých jsme
zarezervovali na 11. dubna 2015 a po novém roce začneme s přípravami.
Druhou akcí byl Hafest. I přes nepřízeň počasí a nepředvídatelného deště, který nás
trochu zaskočil si myslím, že se čtvrtý Hafest opravdu povedl. Ukazuje to i fakt, že se jej
zúčastnilo bezmála 500 návštěvníků.
Poslední událostí Ha Kultury byl ples mladých v listopadu, který překvapil nejen
nás, ale i návštěvníky. Dle mého to byl nejlepší ples, který jsme za těch několik let
pořádali. Kapely Manatees Friends a Krackhouse Family opravdu překvapily svou
různorodostí a sehraností, že už od začátku plesu byl parket až do ranních hodin plný.
Videoreportáž můžete zhlédnout na webových stránkách Televize Hlučínsko.
Současně s přípravami plesu jsme na přelomu září/října začali pomalu organizovat
HAFEST 2015. Určili jsme datum festivalu- 6. června 2015, tedy první sobotu v červnu.
Možná si říkáte, že začít plánovat v září je brzo, ovšem opak je pravdou. Na pátý ročník
jsme chtěli pozvat nějakou větší skupinu než doposud. A jak to tak bývá, některé kapely
mají rezervované termíny na následující sezónu i víc než rok dopředu, a tak už jsme
v září museli přemýšlet o datu. Skupiny, které jsme oslovili, už měly začátek léta skoro
plný, ale nakonec to vyšlo. Prvními potvrzenými interprety a zároveň hlavními
hvězdami festivalu je VYPSANÁ FIXA A FLERET.
Vypsanou Fixu není potřeba moc představovat. Je to jedna z předních českých
skupin pocházejících z Pardubic, která se pohybuje na scéně již 20 let. Objevují se na
velkých českých festivalech, majálesech a dalších významných akcích a jak bych řekla
slovy jejich jedné písně a názvu alba, jsem „bestiálně šťastná“, že se objeví i u nás v Hati.
Skupina je výrazná a zároveň výjimečná svými originálními texty, které jsou velmi
surrealistické a je potřeba je vnímat s nadhledem. Nejlépe uděláte, když si některé jejich
album poslechnete (případně na jaře uslyšíte v místním rozhlase).
Vizovickou skupinu Fleret lze žánrově zařadit mezi folkrockové/folklorní lidové
kapely. V písních můžete slyšet typické valašské nářečí. V minulosti vystupovali
například s Jarmilou Šulákovou či Vlastou Redlem. Doteď hrají na koncertech známé
písně jako Zafúkané či skladbu Sbohem galánečko právě od Vlasty Redla.
16

Pátý ročník festivalu chceme něčím ozvláštnit. V tuto chvíli jednáme s jednou
zajímavou polskou reggae skupinou. Do budoucna bychom chtěli zvát čím dál víc
polských interpretů, které i přesto, že jsou v Polsku známé, tak u nás o nich nikdo neví.
Přitom kousek za hranicemi je tolik skvělých kapel, o které přicházíme a je to škoda.
Více informací postupně naleznete na našich stránkách www.hakultura.cz nebo na
Facebooku.
Závěrem bych chtěla apelovat zejména na mladé lidi. Do řad dobrovolníků Ha
Kultury hledáme nové členy, kteří by se chtěli podílet na přípravách festivalu a jiných
akcí pořádaných naším spolkem. Dobrovolnictví může spočívat jak v dlouhodobých
přípravách festivalu, či jen pomoci v daný víkend, kdy akce probíhají. Vážíme si
jakékoliv pomoci, která by mohla zlepšit jednotlivé akce, které pořádáme. Vždy je
potřeba mít lidi, kteří chtějí svůj volný čas věnovat něčemu smysluplnému a chtějí se
něco nového naučit. Kdyby měl někdo zájem být součástí Ha Kultury, může se ozvat
přímo mi nebo některému ze současných dobrovolníků. Kontakty naleznete na našich
webových stránkách.
Děkujeme za dosavadní podporu a přejeme příjemné prožití svátků.
Jana Stočková, Ha Kultura z.s.
Stockova.j@seznam.cz

17

ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ TTC HAŤ VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ HAŤ
ZVE OBČANY OBCE NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍ TENISE
DNE 29.12.2014 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
OD 14:00HOD – KATEGORIE ŽACTVO
OD 16:30HOD – KATEGORIE DOSPĚLÍ (muži a ženy)
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Milí přátelé
zahrádek, květin, ovoce i révy
Zase si posteskneme, že Pan Čas je zatvrzelejší než
jakýkoliv nepřítel.
Sním se dá "bojovat", ale s Panem Časem je to neúprosné,
spíše předem prohrané.
Jen někdy se vleče jak špatný slimák, jindy ubíhá rychleji než
rekordman na sněžné pláni.
Ale vždycky se to dá měřit kalendářem: měsícem, týdnem, datem...
Jenom něco stačíme udělat včas, jindy čas uprchne, však to všichni známe.
Tak atˇse Vám v příštím roce daří udělat si hodně radosti a
radovat se i z drobných úspěchů, výpěstků, sklizně...
Šťastné a veselé Vánoce a zdraví v novém roce 2015
přejí zahrádkáři Hatˇ
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NAŠI JUBILANTI

Plačková Hildegarda

86 let

Plaček Osvald

85 let

Kučerová Ingeborga

83 let

Macháčková Augusta

82 let

Pěkníková Žofie

82 let

Návrat Alfréd

81 let

Bortlíková Kristina

81 let

Alders Jan

80 let

Novotná Marie

80 let

Obecní úřad přeje všem jmenovaným do
dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.
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Milí spoluobčané,
přijměte přání šťastných a radostně
prožitých vánočních svátků
a úspěšného vkročení
do nadcházejícího nového roku 2015

kolektiv vedení a pracovníků obce Hať
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