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prosinec 2015

cena 6,- Kč
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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
přicházejí Vánoce, svátky radosti a míru, svátky
lásky a přátelské pohody, naplněné koledami a
touhou po příchodu něčeho nového. V tyto dny
právem zdůrazňujeme lidskost, vztah člověka k
člověku, vzájemnou důvěru jednoho k druhému,
opravdové pochopení a úctu.
Vánoce jsou podle mne nejkrásnější svátky
především pro naše nejmladší. Vždyť není nic
pěknějšího než bezelstně se radující dítě s nádherně zářícíma očima nad právě rozbaleným
dárkem. Ten, kdo už je o nějaký rok starší, si taky určitě vzpomene, že tyto okamžiky se mu
jako dítěti hluboce vryly do paměti a dnes na ně rád vzpomíná. Proto chci nejdříve popřát
těm nejmladším hodně dárků a úsměvů nejen vlastních, ale také na tvářích rodičů. Těm
starším, chci popřát hlavně hodně dobrých kamarádů, na které se mohou vždy spolehnout a
připomenout jim, že u dárků nerozhoduje cena, ale od koho jsme ho dostali a je-li z lásky.
Všem dospělým přeji klid a dostatek rodinné pohody, neboť jsme to právě my, na kom
vytváření krásné vánoční atmosféry závisí nejvíce. Vánoce a konec roku s sebou přinášejí
nejen chvíle, které věnujeme výběru těch správných dárků, ale také mnoho času strávených
při úklidu domácnosti, neboť každá hospodyňka či hospodář chce mít na Vánoce pečlivě
uklizeno a napečeno. Proto bychom v tomto vánočním čase neměli především zapomenout
na vlastní rodinu. Čas zastavit nelze, a tak každého z nás čeká také stáří. Období
zaslouženého odpočinku, radosti z úspěchů svých dětí či prvních slovíček našich vnoučat,
ale také častějších návštěv u lékaře. Rád bych proto především vám popřál hlavně pevné
zdraví a mnoho životního optimismu pramenícího z Vašich životních zkušeností. Přeji vám,
ať nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší.
A tak když se budete scházet u vánočního stolu, vzpomeňte také na ty, co už nejsou mezi
námi. Věnujme jim krátkou vzpomínku, připomeňme si veselé okamžiky, které jsme s nimi
zažili. Vždyť to, že člověk nezapomíná na minulost, mu umožňuje vytvářet lepší
budoucnost.
Konec roku je také příležitost k bilancování. V době svátků zvolníme v našem
každodenním spěchu a přijdou okamžiky, kdy se nedíváme s napětím a soustředěním
kupředu, ale ve chvíli klidu obrátíme myšlenky zpět a ohlížíme se k uplynulým dvanácti
měsícům. Nerad bych v tomto vánočním čase se zmiňoval o tom, co se v obci podařilo, nebo
nepodařilo, ale věřte tomu, že práce je pořád dost a vylepšovat a zvelebovat naší obec si
myslím musíme neustále.
Musím konstatovat, že jsem opravdu vděčný za naši základní školu a mateřskou školku,
o jejímž bezchybném fungování jsme se mohli přesvědčit při nejedné aktivitě, kterou
učitelský sbor připravil pro rodiče a spoluobčany, za což jim patří velký dík.
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Jednoznačně bych chtěl vyzdvihnout činnost dobrovolných organizací v obci, ať už
se jedná o fotbalisty, hasiče, chovatelé, zahrádkáře, myslivce, mladé modeláře, Ha-kulturu,
ale i ostatní spolky v Hati. Díky této spolupráci se nám podařilo naplnit nejeden
z primárních cílů v naší obci v uplynulém roce.
Velmi si vážím všech, kteří nás chodíte podpořit na kulturní akce, které pro Vás
připravujeme. Snažíme se, aby si na nich přišel na své opravdu každý. Těší nás Váš zájem
a je to pro nás impuls vymýšlet něco nového. Za to Vám patří vřelý dík.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat celému zastupitelstvu obce, zaměstnancům
obecního úřadu, ale i Vám všem, kteří jste v letošním roce něco vykonali pro naší obec.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám ještě jednou popřát jménem zastupitelstva obce,
ale i jménem svým příjemné, pokojné a požehnané prožití vánočních svátků a pevné zdraví
v novém roce 2016.
Werner Vyletělek, starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY
Vážení spoluobčané,
když jsem byl před rokem při vyjednávání po komunálních volbách osloven předsedou
KDU-ČSL a bývalým místostarostou obce, zda bych se nechtěl ucházet o funkci
místostarosty, bylo mé rozhodování, zda nabídku přijmout, velice složité. Povolání učitele,
práce se studenty, i když má svá úskalí, mně životně naplňovala a byla pro mě srdeční
záležitostí. Těžko jsem se s gymnáziem, se studenty a kolegy loučil. Nakonec jsem svolil
a nabídku přijal. Tímto Vám děkuji za odevzdané hlasy a při výkonu funkce se budu snažit
Vaší důvěru nezklamat.
Dlouho mi však studentské rošťárny chyběly. Po určité době jsem se našel i v této práci
a musím konstatovat, že i ona má něco do sebe a její výsledky jsou taktéž vidět – soustavné
zvelebování obce, spokojenost občanů, i když ne všech. Ale to by asi nebylo úplně
v pořádku, kdyby byli všichni spokojeni. Poděkovat bych chtěl také všem zaměstnancům
obce, spolupracovníkům na obecním úřadě a panu starostovi, kteří mě vřele přijali a
postupně zasvěcovali do práce na obecním úřadě.
A tak jako mnozí z Vás, tak také i já jsem v tom každodenním shonu a starostech ani nestačil
zaregistrovat, jak rychle jednotlivé dny, týdny a měsíce právě končícího roku ubíhaly. A
před námi jsou nejkrásnější svátky v roce - vánoce. Dovolte mi tedy u této příležitosti, abych
Vám všem popřál radostné prožití vánočních svátků ve společnosti svých blízkých, a do
nového roku Vám přeji zejména pevné zdraví, mnoho štěstí, Boží požehnání, radost a
životní pohodu. Ať nastávající rok 2016 je pro Vás rokem spokojenosti a bohatý na osobní
úspěchy.
Mgr. Milan Šula, místostarosta obce
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ZE SCHŮZÍ RADY
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
-

Přidělením obecního bytu „C“ ul. U Střediska
Pořízením vozidla pro jednotku SDH Hať
Posouzením žádosti o poskytnutí jednorázového finančního daru
Záměrem směny části obecního pozemku za pozemek od fyzické osoby
Sdružení obcí Hlučínska – změna volebního obvodu
Stížností
Rozpočtovým opatřením č.2/2015
Uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemena - služebnosti
Poskytnutím jednorázového finančního příspěvku pro částečné krytí nákladů
spojených s dopravou TZP občana
Haťským zpravodajem
Uzavřením smlouvy o zřízení úplatného věcného břemene
Zadáním zpracování žádosti o poskytnutí dotace z MMR na výstavbu MK Lomená
Zadáním zpracování žádosti o poskytnutí dotace z SFDI na výstavbu chodníku na
ulici K Hubertu
Realizaci přípojek TKR pro nové zástavby
Žádostí o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy
na rok 2016
Omezením úředních hodin na OÚ Hať v období vánoc
Nájemní smlouvou k bytu na ul. Lípová 52/220
Prodejem části obecního pozemku

INFORMACE
OZO Ostrava s.r.o. oznamuje občanům, že vývoz popelnic v Hati na
přelomu roku 2015/2016 bude následovně:
15.12. a 16.12.2015
29.12. a 30.12.2015
05.01. a 06.01.2016
19.01. a 20.01.2016
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PROVOZNÍ DOBA OÚ HAŤ BĚHEM VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ 2015:
Pondělí 21.12. 8.00 -12.00 12.30 – 16.00
Úterý 22.12. 8.00 –12.00 12.30 – 15.00
Středa 23.12
zavřeno

Pondělí 28.12. 8.00 -12.00 12.30 -16.00
Úterý 29.12. zavřeno
Středa 30.12. 8.00 -12.00 12.30 -16.00
Čtvrtek 31.12. zavřeno

KULTURNÍ, SPOLEČENSKÉ A SPORTOVNÍ AKCE PLÁNOVANÉ V
OBCI HAŤ NA ROK 2016
09.01. Myslivecký ples předprodej restaurace „U Štěpána“ p. Štěpán Václav, 736606449
10.01. Novoroční koncert
16.01. Obecní ples – předprodej u p.Lucie Novákové, Hať, Lipová 16 nebo na poště
23.01. Sokolský ples– předprodej p. Dudová Romana, Hať, Pod Olšinou 22 a p.
Štverková Gabriela, Hať, Na Chromině 55 tel. 732 212 219
29.01. Rodičovský ples předprodej p. Klaudie Joseph v prodejně textilu na horní Hati
30.01. Zahrádkářský ples– předprodej p.Jan Gajda, Sportovců 2 tel. 732 386 894
06.02. Chovatelský ples- předprodej u p.Milana Šuly, Hať, U Bečvy
13.02. Hasičský ples předprodej p. Kamrádová, ul. Lípová Hať
28.02. Dětský ples
03.04.Vítání nově narozených dětí
Duben - Den země (úklid v obci a okolí)
24.04. První svaté přijímání v Hati
07.05. Den matek (70 a výše)
08.05. Den matek (ZŠ a MŠ)
15.05. Pouť k Urbánkovi (Hať)
22.05. Pouť k Urbánkovi (Polsko)
Hudba nezná hranic
04.06. HAFEST
05.06. Odpust
25.06. Den obce
28.08.Dožínky
17.09. Chovatelská a zahrádkářská výstava
18.09.Krmáš
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02.10.Vítání nově narozených dětí
07.10. Setkání seniorů (nad 70 let)
KOLAJA
Vánoční ladění
26.12. Zpívání pod vánočním stromem
TERMÍNY VŠECH AKCÍ JSOU POUZE INFORMATIVNÍ,
SEZNAM AKCÍ BUDE PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVÁN!

KNIHOVNA JE Z DŮVODU NEMOCI KNIHOVNICE OD 01.12.2015
UZAVŘENA AŽ DO ODVOLÁNÍ
Milí čtenáři a ostatní návštěvníci knihovny,
děkuji Vám za letošní návštěvnost knihovny.

Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků a posledních dní v roce 2015, v novém roce
2016 hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, pracovních a osobních úspěchů, splněných snů a
přání, a ať Vaše všední i nevšední dny zpříjemňuje vždy nějaká pěkná kniha
- třeba i z haťské knihovny.
Vaše knihovnice Anna Ricková

Beseda „Dýchejme čistý vzduch“
Sdružení obcí Hlučínska za přispění Moravskoslezského kraje uspořádalo v naší obci v sále
Hasičské zbrojnice 14. října 2015 pro občany informační přednášku a besedu pod názvem
„Dýchejme čistý vzduch“, na které občané mohli získat bližší informace o podmínkách tkz.
„Kotlíkových dotací“. Přednášející, zástupce neziskové organizace NATURA Opava,
seznámil asi 40 přítomných občanů s povinnostmi, které vyplývají pro majitele nemovitostí
ze zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a které začnou platit po roce 2016.
„Paradox Hlučínska: hezký a opravený dům, hezká a upravená zahrada, starý kotel a
spálím vše, co jde …“
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Ovzduší na Hlučínsku patří, mimo jiné, také vlivem spalování nekvalitních paliv
v zastaralých kotlích dlouhodobě k nejvíce znečištěným v celé České republice. Stát i kraj
již nyní finančně podporuje výměnu starých neekologických kotlů za nové.
Na neuspokojivý stav znečištění ovzduší a dopadů na lidské zdraví reaguje současná
legislativa následujícím způsobem:
1. Zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší vyžaduje provozovat kotle, které splní

stanovené emisní parametry. Kotle na pevná paliva používané v domácnostech musí dle
tohoto zákonasplňovat od roku 2022 parametry 3. emisní třídy a vyšší.
2. Mohou se používat pouze paliva, splňující požadavky na kvalitu paliva stanovenou
v emisní vyhlášce,paliva určena výrobcem daného kotle nebo uvedená v povolení
provozu zdroje vydaného krajským úřadem v případě vyjmenovaných zdrojů.
3. Zákon zakazuje spalovatv těchto kotlích energetické hnědé uhlí, lignit, uhelné kaly,
flot a proplástky (méně kvalitní pevná paliva).
4. Zákon také nově stanovuje pravidelné kontroly kotlů,které si budou muset všichni
vlastníci nemovitostí nechat udělat v roce 2016 a poté budou probíhat jednou za dva
roky a bude je provádět odborně způsobilá osoba (kominíci, revizní technici, atd.). Touto
revizí se bude zjišťovat, zda občan netopí jinými palivy než těmi, která jsou povolená.
Pokud se zjistí, že majitel nemovitosti spaluje zakázané nebo necertifikované palivo, plasty
či jiný odpad, může mu být udělena pokuta až do výše 50 000,-Kč. Pokud majitel
nemovitostí nepředloží revizi kotle a spalinových cest, hrozí mu pokuta až do výše 20 000,Kč.
Z tohoto důvodu Ministerstvo životního prostředí poskytuje tkz. „Kotlíkové
dotace“v rámci Operačního programu Životního prostředí v programovacím období 2014 –
2020. Peníze z evropských fondů mohou čerpat přímo občané. Dotace jsou určeny na
výměnu starých neekologických kotlů na tuhá paliva za moderní nízkoemisní kotle na pevná
paliva emisní třídy 5. a výšší na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo,
plynový kondenzační kotel nebo solární systém.
Podpora fyzickým osobám bude poskytována formou dotace a to následovně:
a) 70 % způsobilých výdajů v případě realizace kotle spalujícího pouze uhlí,
b) 75 % způsobilých výdajů v případě realizace kombinovaného kotle (uhlí + biomasa)
nebo plynového kondenzačního kotle,
c) 80 % způsobilých výdajů v případě, že je projektem realizován obnovitelný zdroj
energie (tepelné čerpadlo nebo kotel pouze na biomasu).
+ 5 % navýšení v případě realizace v obci, která byla Střednědobou strategií zlepšení kvality

ovzduší v ČR označena jakoprioritní území (Hať ano),
+5 % navýšení z vlastních prostředků MSK (v případě schválení v zastupitelstvu kraje dne

17. 12. 2015).
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Maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč. V případě varianty za
a) tedy může občan získat dotaci 80 % ze způsobilých výdajů tj. až 120 tis. Kč.
Aktuální informace a podrobnosti k projektu najdete na adrese:http://dychejme-cisty-vzduch.cz
Mgr. Milan Šula, místostarosta obce

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Milí čtenáři,
v minulém čísle Haťského zpravodaje jste si mohli přečíst první dva ze série pěti článku o
historickém vývoji Hlučínska. Jejich autorem je Josef Füllenbach, redaktor v němčině
vycházejícího týdeníku PragerZeitung. Měl jsem možnost se s ním seznámit při jeho
návštěvě Hlučínska, kdy zde pobýval, jak sám uvedl, „aby se seznámil s historií regiónu
který se vyznačuje svým proměnlivým a tím i nezaměnitelným osudem v německo-českých
vztazích“. Tehdy jsem jej požádal, zda by mně nezaslal ty výtisky PragerZeitung, ve kterých
budou uvedeny jeho články o Hlučínsku. Mé přání splnil a tak Vám v tomto čísle Haťského
zpravodaje mohu předložit i zbývající články jeho pohledu na historický vývoj Hlučínska. I
tuto část z němčiny přeložil Ing. Jan Hruška. Za jeho ochotu a perfektní překlad mu chci
touto cestou poděkovat.
Pavel Kotlář

Ohrožená identita.
Hlučínsko (třetí díl): Po válce se obyvatelé Hlučínska ocitli opět v novém státě. Pražská
vláda z nich chtěla udělat Čechy.
Od 4. února 1920 patřilo Hlučínsko, proti vůlí velké většiny svých obyvatel, k nově
vzniklému Československu. Nejdříve zřídila vláda pro oblast vlastní správní úřad, v jehož
čele stál okresní hejtman. Ten byl ovšem podřízen vládou jmenovanému „zplnomocněnému
komisaři“ Josefu Šrámkovi, který byl vybaven rozsáhlými pravomocemi.
Pokud někdo doufal, že tento mimořádný status by mohl mít za účel, obyvatelům
Hlučínska, zajištěním zvláštních práv a velkorysých přechodných lhůt, ulehčit včlenění do
cizího státu, nebo dokonce napomáhatpostupnému vývoji loajality k pánům v daleké Praze,
poznal velmi brzy, že se mýlil. Mnohé události konfrontovaly obyvatele Hlučínska tvrdě
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s novou skutečností, že teď jsou Češi, nebo by se jimi měli v každém případě rychle stát.
Mnohé z těchto událostí žijí ještě dnes dále v historické paměti a vynoří se pravidelně, když
obyvatel Hlučínska začne vyprávět o svém kraji.
Po asi třech měsících relativního klidu přineslo vládní nařízení ze 4. května 1920
rozhodující změny, k velkému zděšení velké většiny obyvatel Hlučínska. Jedním
z nejdůležitějších bodů bylo okamžité zavedení českého jazyka jako obecného vyučujícího
jazyka, který byl pro děti zvyklé na starobylou moravštinu téměř cizím jazykem. Dále byla
obecní zastupitelstva, zvolena v době, kdy Hlučínsko patřilo ještě k Prusku, nahrazena
správními komisemi, které byly jmenovány. A obyvatelé Hlučínska získali 1. května 1920
automaticky státní občanství ČSR. Nevyslyšena zůstala výzva katolických duchovních
z března téhož roku: „Nežádejte od nás, abychom se rozhodli pro tu neb onu stranu. Chceme
žít s Čechy i Němci v pokoji. Chceme zůstat Moravci a zachovati si šťastného spojení
slovanského a germánského charakteru“.
Sčítání lidu z února 1921 byl přikládán velký politický význam, protože mělo vyjasnit,
kam nyní patří většina obyvatel Hlučínska. Tím se sčítání ve veřejném mínění stalo
náhražkou plebiscitu, kterému Versaillská smlouva - jinak než na území o které vedlo spory
Polsko a Německo, a to na územích v bezprostřední blízkosti Hlučínska – zabránila. České
úřady udělaly nyní vše, aby se dosáhl pro ně přijatelný výsledek. Dotazníky se nesměly
vyplňovat obyvateli doma, nýbrž na úřadě komisařem pro sčítání lidu podle údajů a dokladů
dotčených. Kde takový nepřímý nátlak nestačil, mohl komisař dotazník dodatečně
„vylepšit“. Ten, kdo se rozhodl pro německou národnost, ale současně uvedl moravštinu
(tzn. moravskou řeč, jak se od roku 1742 téměř v nezměněné podobě uchovala) jako svoji
mateřštinu, mohl být kvůli údajně rozporné výpovědi pokutován.
Zmanipulované sčítání.
Oficiální výsledek se musel vládě v Praze líbit, protože k české nebo moravské národnosti
se hlásilo 83 procent, k německé jen 16 procent. Takto vypadal v kraji „československý
národ“ zřetelně silnější a německá menšina stejně tak jasně slabší než v celé ČSR. Dotazníky
jsou stále ještě ve Státním okresním archivu v Opavě. Historik Vilém Plaček je vyhodnotil
a došel k závěru, že v mnoha případech je původní přihlášení se k německé národnosti
úředně přerazítkováno. Německý podíl klesl tímto způsobem např. v Oldřišově z 87 na 17
procent, v Dolním Benešově ze 78 na 12 procent, nebo v Zábřehu ze 72 na 4 procenta, tolik
jen některé zvláště křiklavé případy.
Obyvatelům Hlučínska muselo už tehdy být jasné, že výsledek sčítání byl hrubě
přizpůsoben pražským očekáváním. Potvrzení tohoto názoru přinesly první obecní volby na
začátku podzimu 1923. Navzdory některým nesrovnalostem v průběhu voleb a překážkám,
které působily úřady německým stranám, připadlo na německé seznamy více než polovina
hlasů. To bylo o to pozoruhodnější, že tzv. optanti, kteří optovali pro zachování německé
státní příslušnosti a tím zvolili přesídlení do Německa, mezitím z převážné části Hlučínsko
opustili a usadili se v Německu, převážně v okrese Ratiboř, hned na druhé straně nové
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hranice. Šlo při tom celkem o 4.604 osob neboli asi o 13 procent obyvatel, ovšemže to byli
současně ti obyvatelé Hlučínska, kteří se cítili Německu nejvíce zavázáni. To znamenalo ve
výsledku oslabení Německu nakloněného elementu, s kterým by strany, spolky a svazy rády
nadále počítaly.
V první řadě to byly důvody hospodářské, které tolik obyvatel Hlučínska přimělo opustit
svůj blízký domov. Tak byl podíl optantů v Kravařích a okolí, které bylo centrem
podomních obchodníků, kteří putovali hluboko do německého vnitrozemí zvlášť vysoký,
protože se obávali značných ztrát na příjmech, v důsledku nové celní hranice. Navíc sezonní
pracovníci, kteří nacházeli práci v německém vnitrozemí, se viděli odříznuti od svých
pracovních příležitostí, protože jim různé byrokratické a finanční překážky k získání víz
znepříjemňovaly obvyklý poctivý výdělek. To vše by nebylo tak tíživé, pokud by v nových
podmínkách na Hlučínsku, alespoň doma, nebo v nově opětovně přístupných sousedních
oblastech ČSR bylo dostatek pracovních příležitostí. Ale tady nevypadala situace růžově a
nedávala také žádný důvod k naději na brzké zlepšení. Touha po hospodářské a sociální
jistotě proto způsobila, že pohledy a naděje mnohých se stále znova upínaly k severu.
Voda na mlýn.
Cítit se v ČSR jako doma, tomu stálo v cestě především školství. Z pohledu Prahy platilo
přece pro celou zemi učební plány zbavit habsbursko-katolické zatuchlosti a shodně
s demokraticko-národními ideály je od základu nově vytvořit. Před těmito změnami
paradigmat stáli obyvatelé Hlučínska nechápavě a cítili se ohroženi ve své katolické identitě.
Na druhé straně neviděly úřady žádný důvod ani možnost pro tak malou skupinu
obyvatelstva připravit šetrnější změnu. I tak bylo nutno řešit důležitější problémy, aby se
první etapa na cestě k solidnímu státnímu celku zdařila. A konečně se to přesně shodovalo
s tím, jak to vládní komisař Šrámek bez obalu formuloval ministru vnitra: „České školství
za nynějších poměrů představuje nejspolehlivější a nejdůležitější prostředek našich
asimilačních – lépe řečeno reasimilačních snah v tomto důležitém pohraničním úseku“.
Obyvatelé Hlučínska se bránili protesty a podanými stížnostmi na úřadech a nechali své
děti na některých místech dokonce vstoupit do stávky, protože se musely naučit německy,
jelikož později si budou hledat práci v Německu. Pak vynalezli „Privatunterricht“, slovo,
které je ještě dnes na Hlučínsku běžné. Od r. 1922 poskytovali nejdříve tři, během let další
učitelé ve většině obcí soukromou výuku v němčině. Výuka byla financována německým
kulturním spolkem (DeutscherKulturbund) a rodiči. Mimo to, mnozí obyvatelé Hlučínska
přihlásili své děti do německých škol mimo Hlučínsko, především v Opavě. Zatímco
školské úřady postupovaly proti tomu mnoha rozličnými opatřeními, vymýšleli obyvatelé
Hlučínska nové finty, např. r. 1936 organizací německého doškolování
(Nachhilfeunterricht).
V té době ale pokročila již všeobecná politická krize daleko. Válka o školu, stejně tak i
bídná hospodářská situace a nepřestávající šikana těch, kteří hledali práci v Německu,
přiváděla vodu na mlýn krajní pravici. Z vnitrozemí agitovala Německá
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nacionálněsocialistická strana dělnická (DNSAP) a po jejím zákazu v r. 1933 Henleinova
Sudetoněmecká strana (SdP), která také r. 1935 v kraji organizačně zakotvila. Navíc
iredentistická propaganda z vnějšku získávala na vlivu, přičemž od raných dvacátých let
vynikal „ReichsverbandheimatliebenderHultschiner“, který se zformoval v Ratiboři
z příchozích optantů. V parlamentních volbách r. 1935 získaly německé strany téměř tři
čtvrtiny všech odevzdaných hlasů, přičemž na samou SdP připadlo 85 procent. Na
Hlučínsku kdysi silná strana křesťanskosociální se scvrkla na minimum.
Domnělí osvoboditelé.
Bez pochyb, obyvatelé Hlučínska už nevkládali žádné naděje do nového státu.
Nekonečnými tahanicemi a šikanováním unaveni očekávali teď záchranu z Německa.
Minulost, kdy žili ničím neznepokojováni v daleko položeném výběžku jako část Německa,
se jim nyní ve zpětném pohledu zdála jako příslib hospodářského a sociálního vzestupu.
Když se v září 1938 krize vyostřila až k mobilizaci, nemohla ČSR v Hlučínsku hledat
žádnou oporu. Mnoho obyvatel Hlučínska prchalo houfně přes hranici do Německa, aby tam
až na další nalezli útulek. Mnoho mužů se tak vyhnulo vojenské povinnosti, a mnozí z nich
se dokonce začlenili do sudetoněmeckých Freikorps, operujících z německého území, a
které na Hitlerův pokyn měly teroristickými akcemi působit neklid. Světu tak mělo být
zřetelně ukázáno, že ČSR byla neschopna v zemi zajistit pořádek a ochránit německou
menšinu.
8. října, něco málo více než týden po Mnichovské dohodě, obsadila wehrmacht,
doprovázena mnohými, vracejícími se uprchlíky, Hlučínsko. Tentokrát byli okupanti
radostně jako domnělí osvoboditelé, vítání. Hlučín a jiné obce byly slavnostně vyzdobeny,
zvony zvonily a mávající obyvatelé lemovali cesty. Nebylo mnoho těch, které mrazilo při
pohledu na mnoho hákových křížů kolem dokola. Rychle následovalo automatické získání
německého občanství, nové obsazení úřadu starosty většinou členy místní organizace SdP,
připojení k okresu Ratiboř a tím i přivtělení do „Altreichu“- tedy žádné splynutí s nově
vytvořenou sudetskou župou (Sudetengau)- a především se rozšiřovala všude NSDAP a jiné
nacistické organizace.
Že se Německo změnilo v totalitní stát, který netrpí žádné kouty pro menšiny, zjistili
obyvatelé Hlučínska brzy na jazykové politice: důvěrně známá moravština byla bezohledně
z veřejného prostoru vykázána a její opakované užívání dokonce trestáno peněžitou
pokutou, nebo 24 hodinovým vězením. Ve školách bylo mnoho dětí přetíženo sledováním
výuky čistě v němčině. K tomu přistupoval stálý tlak na politické angažování a veřejné
pohrdání vším, co bylo katolické. Tak brzy zmizela počáteční euforie, nahradila ji trpká
deziluze. Přirozeně našli se, tak jako všude i takoví, kteří se novými poměry nechali vynést
nahoru, bez skrupulí a ohledů na staré trvalé hodnoty. Příležitostí k tomu bylo mnoho a po
začátku války ještě více. Válka znamenala ale především konečné zhroucení všech iluzí.
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Polehčující okolnosti
Hlučínsko (4. díl): Po druhé světové válce se politici přeli o to, jak naložit s touto
menšinou. Mají být obyvatelé Hlučínska vyhnáni, nebo integrováni?
S německým občanstvím získali obyvatelé Hlučínska r. 1938 také práva a povinnosti s ním
spojená. Těžší pro ně ovšem bylo snášet ty povinnosti, z nichž nejtěžší byla služba
v německé wehrmacht. Během válečných let narukovalo z Hlučínska na 12 000 mužů, kteří
byli přiděleni na všechny válečné fronty. Čím déle válka trvala, tím těžší bylo břemeno také
pro ty, kteří zůstali doma. Zvláště od roku 1943 ležela práce v továrnách, domácnost s dětmi,
dům a zahrada na bedrech žen. K tomu přistupoval trvalý strach o osudy mužů a synů.
Poslední válečné měsíce byly pro Hlučínsko zničující. Mnoho obyvatel bylo před blížící
se frontou evakuováno, protože pás mezi Opavou a Ostravou byl považován za ideální bránu
pro vpád ze severu, odkud se blížila Rudá armáda. A německé jednotky neváhaly využít
k odhodlanému odporu sovětské armádě opevnění, postavených v kraji ještě v době ČSR
proti německému ohrožení. Tvrdé boje trvaly od konce března do 1. května 1945, který
znamenal i pro poslední dvě obce Hlučínska konec války. Asi 2 500 obyvatel Hlučínska
přišlo přitom o život, navíc mnoho míst leželo po dělostřelecké palbě a bitvách dům od
domu v troskách.
Čtvrtina vojáků z Hlučínska padla na frontách, nebo byli nezvěstní, kolem 5 000 jich
bylo zraněno nebo zmrzačeno. Asi 150 mužů z Hlučínska bojovalo jako legionáři proti
hitlerovskému Německu, jedenáct z nich se už nevrátilo domů. Z jednadvaceti zajatců
koncentračních táborů přišlo deset o život. Mezi posledními válečnými zajatci, kteří se po
Adenauerově návštěvě Moskvy v r. 1955 mohli vrátit domů, bylo i několik mužů
z Hlučínska.Jeden z těchto osudů vylíčila Anna Malchárková ve svém prvním románu
„Modrá barva duhy“. Ještě dnes trvají starší obyvatelé Hlučínska na tom, že Čechy
v protektorátu potkal z hlediska důsledků války nesrovnatelně lehčí osud. Pokud budeme
srovnávat podíl mrtvých s tehdejším celkovým počtem obyvatel, nebo rozsah zkázy, pak je
toto tvrzení jistě správné. Nebyl to sice osud, který si sami zvolili, ale přesto takový, který
na podzim r. 1938 většina lidí na Hlučínsku s radostí vítala jako šťastnou událost, slepí
k strašným následkům, které vytušilo jen málo jasnozřivých.
Ani po válce nečekal občany Hlučínska jednoduchý osud. Napřed na ně dolehly roky
existenciální nejistoty. Jen jedno bylo jisté: že území Hlučínska znovu připadlo k nově
vzniklému Československu, byla to už třetí změna vlajky během 25 let. Avšak v žádném
případě nebylo jisté, že „odpadlíci“, nebo minimálně „státně nespolehliví“ občané
Hlučínska vůbec ve svém kraji budou smět zůstat. Podle poněkud neurčitého textu
Benešových dekretů musela většina z nich počítat s tím, že budou násilně vysídleni do
Německa.
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Palčivé otázky.
Ať tak či onak, vládla nejasnost, pokud se týče možných vyvlastnění, což vyvolalo otázku,
zda má smysl vrhnout se s navyklou pílí do obnovy domu, statku a obce. Vlastně zde byla
otevřena otázka potrestání těch v kraji, kteří se údajně provinili zradou země a koho by se
měl ten verdikt týkat. Každého vojáka wehrmachtu? Každého člena nacistické organizace?
K těmto palčivým otázkám přistoupil ještě desolátní stav hospodářství, desorientace
společnosti, nepředvídatelnost politického vývoje, mnoho chybějících padlých, nebo
v zajetí držených vojáků a všeobecně nedůvěřivý až nepřátelský postoj nových mocipánů.
Pod tlakem těchto poměrů rozhodlo se kolem 700 obyvatel Hlučínska opustit zemi „z vlastní
vůle“.
Na československé straně se vedl spor o dva možné přístupy, jak má být problém
Hlučínska vyřešen. Radikální řešení, které prosazovali zvláště komunisté, pohlíželo na
všechny obyvatele Hlučínska jako na Němce. Měli proto být ze svého domova vyhnáni jako
sudetští Němci. Na druhé straně byla snaha obyvatelům Hlučínska, jejichž slovanské kořeny
byly mimo jakékoliv pochyby, přiznat polehčující okolnosti v důsledku dlouholetého vlivu
německé vlády, a dát jim férovou šanci stát se loajálními občany. Přitom by bylo sotva
zdůvodnitelné, vykázat ze země jako Němce stejné lidi, které jako Čechy po první světové
válce vláda tak důrazně naléhala včlenit do svého státu. Hlavním zastáncem této,
historickým porozuměním a shovívavostí formované linie, která nakonec zvítězila, byla
Lidová strana, podporovaná sociálními demokraty. Nicméně státní občanství nebylo
automaticky udělováno. Místo toho vzniklo mnoho komisí, které každou žádost o udělení
státního občanství přezkoumávaly: zejména etničtí Němci a obyvatelé Hlučínska, kteří byli
členy Freikorps, SS nebo byli vedoucími v NSDAP nebo v iredentistickém hnutí, měli zemi
opustit. Tímto způsobem ztratilo asi 2 300 obyvatel Hlučínska vlast i majetek. Po
komunistickém převratu v roce 1948 nařídila pražská vláda čistky na Hlučínsku obnovit.
Protože to, že hodně přes 90 procent obyvatel státní občanství obdrželo a mohli zůstat, se
zdálo být nemístně mírné.
Nakonec došlo jen k málo konfiskacím a vyhoštěním, byly tu obavy z negativního ohlasu
v cizině. Některé rodiny proto musely, při ztrátě svého majetku, přesídlit do vnitrozemí.
Nová prověřování splnila svůj účel hlavně tím, že šířila neklid, nejistotu a obavu
z budoucnosti. Navíc se museli obyvatelé Hlučínska od r. 1949 vypořádat s kolektivizací
zemědělství a zestátněním řemeslných provozoven a obchodů. To byly závažné zásahy do
dosavadního způsobu života, spojené s odejmutím základů hospodářské a sociální jistoty.
V neposlední řadě trápilo nadále hluboce věřící obyvatele znevažování, ba opovrhování
vším, co souviselo s náboženstvím. Na druhou stranu, rozvoj těžby uhlí a těžkého průmyslu
v blízkém revíru v Ostravě, stejně jako průmyslové podniky, které byly postaveny přímo na
Hlučínsku se postaraly o pracovní příležitosti obyvatel Hlučínska.
V paměti těch, kteří tehdejší těžké časy prožili jako děti nebo mladiství, převažují při
zpětném pohledu negativní zkušenosti. Společným jmenovatelem všech vzpomínek je
pokořování novými mocipány, v jejichž očích platila většina obyvatel Hlučínska za zrádce.
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To, že se většina jako občané Německa nemohla vyhnout službě ve wehrmachtu, nezajímalo
nikoho, stejně tak skutečnost, že se německými občany stali v r. 1938 automaticky na
základě dohody mezi Německem (Deutsches Reich) a ČSR. To, že přesto byli při každé
příležitosti obviňováni ze zrady vlasti (i když ne trestáni) a často se s nimi také tak jednalo,
pociťovali obyvatelé Hlučínska jako nespravedlnost. Svou pověst jako lidí bez vlasti utvrdili
obyvatelé Hlučínska znovu v šedesátých letech, když Spolková republika Německo začala
vyplácet invalidní důchody a důchody vdovám a sirotkům po padlých vojácích wehrmachtu.
To přineslo v kraji na jedné straně citelné zvýšení blahobytu, na druhé straně to obnovilo
v okolí vzpomínky na to, jak obyvatelé Hlučínska „zradili Čechy“ a probudilo nevyhnutelně
pocity závisti.
Tato situace panující daleko do šedesátých let měla za následek, že se obyvatelé
Hlučínska – i tak už dlouho vůči okolí poměrně uzavřené společenství – ještě více stáhli
zpět. Symbolem tohoto semknutí v nouzi je až dodnes to časté vyprávění o
znovuvybudování domů a vesnic: vše nebo téměř vše bylo vybudováno za nejtěžších
podmínek vlastníma rukama a ve vzájemné pomoci sousedů a příbuzných. Nepotřebovali a
ani nedostali žádnou pomoc z vnějšku a už vůbec ne od státu. A zatímco v očích „těch
ostatních tam venku“ lpí na obyvatelích Hlučínska kolektivní skvrna zrady, oni sami se vidí
v positivním kontrastu k velkému zbytku obyvatelstva, vybaveni všemi skutečnými nebo
domnělými pruskými cnostmi: neúnavnou pílí, řemeslnou zručností, soudržností ve
společenství, pečlivou čistotou obcí a vědomím, že spolu prodělali a přestáli nejtěžší
zkoušky.
Německé pasy.
Převrat z r. 1989 přinesl obyvatelům Hlučínska vedle svobody a demokracie také některé
změny, které souvisí s jejich dějinami. Při existenci určitých předpokladů, které byly vesměs
u starousedlíků splněny, mohlo být potvrzeno trvající německé občanství a na základě toho
vystaven německý pas. Toho brzy po převratu využilo mnoho občanů Hlučínska, kteří se
tak dlouho před vstupem České republiky do EU, mohli vydat za prací do Německa, nebo
do jiných zemí EU, aby si tímto způsobem doma rychle a výrazně pozvedli svůj životní
standart. Ještě dnes je poptávka po německých papírech velká, německé vyslanectví jí
vychází vstříc pravidelnými konsulárními návštěvními dny na místě. Německý pas, to
znamená pro občany Hlučínska usnadnění cestování po světě.
Důležitou srdeční záležitostí bylo zřízení pamětních desek nebo pomníků padlým
vojákům wehrmachtu pocházejícím z Hlučínska. To nebylo před převratem z politických
důvodů možné, mohlo se ale teď ve všech obcích prosadit, i když často proti
mnohotvárnému odporu. Dále rozkvetl opět spolkový život, oživl Slezsko-německý svaz se
sídlem v Bolaticích, který si klade za cíl pěstovat literaturu, kulturu a podporu německého
jazyka, obecně získaly vztahy k příbuzným a přátelům v Německu novou vzpruhu a
obyvatelé Hlučínska mohli opět otevřeně dát najevo své ocenění stále ještě působící vazbě
na Německo.
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Skupina sociologů univerzity v Olomouci pod vedením Heleny Kubátové se nedávno
pokusila v rámci obsáhlé studie zjistit z pohledu modernizačních procesů změny způsobu
života a postojů obyvatel Hlučínska, od starších přes střední až k mladším generacím. Podle
této studie nemají dnes ti mladší žádný zvláštní zájem o rozmanité historické zvraty, kterým
vděčí identita obyvatel Hlučínska za svůj specifický charakter. Na druhé straně tento
charakter žije v dorůstajících generacích dále: znaky jako rodinné vazby, náboženské
založení, pracovitost, lokální endogamie, ochota pomáhat a smysl pro společenství se mladší
obyvatelé Hlučínska nadále markantně liší od českého průměru. Přitom je ovšem možno
pozorovat, že se konkrétní výrazové formy těchto znaků postupně přizpůsobují modernímu
vývoji. Tímto způsobem se dostává dnes za příznivějších podmínek k novému uplatnění
umění přizpůsobovat se měnícímu se prostředí při současném zachování svébytnosti. Toto
umění bylo obyvateli Hlučínska od pradávna v mnoha existenciálních konfliktních situacích
prověřeno.

Proti zapomnění
Hlučínsko (5. díl): Kraj se vyznačuje zvláštními dějinami, které jeho obyvatele ovlivňují
dodnes. Regionální museum se tím zabývá novou trvalou výstavou.
Po cestě minulostí, kterou „PragerZeitung“ v minulých čtyřech pokračováních podnikla
s obyvateli Hlučínska a jejich krajem v délce dobrých 270 roků, vyplynulo zcela zřetelně
jedno: Není právě jednoduché zvláštnosti Hlučínska a jeho lidí pochopit. Ve své
mnohovrstevnatosti se vymyká jednoduchým formulacím: pohled z jednoho, pouze
národnostního hlediska, ať už českého či německého nedává žádnou uspokojivou odpověď.
Už proto ne, že národnost a mateřský jazyk bývají zpravidla neoddělitelné, ale „to pro nás,
Hlučiňáky neplatí“, řekl historik a znalec kraje, který je jeho domovem, Vilém Plaček v roce
2012. „Jsme Moravani, ale deutschgesinnt“, prohlásil tenkrát, při čemž „deutschgesinnt“
formuloval německy, a to v česky vedeném interview.
V tomto protínání moravského (slovanského) kmene a německého „Sinn“, mají své
kořeny mnoha nedorozumění a nepřátelství – nebo právě to, co bylo od r. 1920
v Československu označováno jako „Hlučínská otázka“, a kterou bylo údajně třeba více či
méně rabiatskými způsoby řešit. To ne zrovna bezkonfliktní, ale konec konců pragmatické
soužití německého a moravského elementu rostlo téměř po dvě století pod pruskoněmeckým panstvím. Příležitostné germanizační snahy zůstaly na půli cesty trčet a mohly
s moravsko- katolickým sociokulturním charakterem pořídit jen málo. Současně
s občanskou státní příslušností si obyvatelé Hlučínska prohloubili „pruské ctnosti“ a tím i
jejich - u starých ještě dodnes přítomného - vědomí jinakosti, která je od „češství“ značně
odlišuje. Čechům naproti tomu chybělo jakékoliv porozumění pro to, že být Moravan
znamená být něco jiného než Čech.
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Vlastní stupnice hodnot.
Spisovatelka Anna Malchárková, která se věnuje výlučně tématice domova, se domnívá, že
Hlučínsko „ svou specifickou povahou vybočuje z řady zažitých zvyklostí ostatních oblastí
České republiky. Základ jeho odlišnosti byl dán historickým vývojem, o kterém se záměrně
mluvily jen polopravdy, vyhovující režimu“. Poloha kraje na okraji nejjižnější části Pruska
„přinutila své obyvatele nespoléhat se na žádný stát, ale jen na vlastní síly. Aby byl život
snesitelnější, začali si vytvářet svou stupnici hodnot, své nepsané zákony, které pak
předávali dalším generacím, a tím se vytvářela určitá odlišnost mezi nimi a lidmi
v Rakousko – Uhersku.“ A s hořkostí shrnuje čas po r. 1920 : „Blíže má člověk k tomu, kdo
mu dá chleba, než k tomu, který ho z práce vyhazuje. Celý problém Hlučínska byla vlastně
starost o každodenní živobytí. Soudržnost jeho obyvatel byla přirozenou obranou před
stigmatizací a diskriminací, která se vůči lidem uplatňovala na každém kroku veřejného
života.“
Mladším obyvatelům Hlučínska jsou historické okolnosti, kterým vděčí za zvláštnosti
jejich stále trvajícího charakteru cizí. Těch starších, kteří postupnou ztrátu vědomí vlastních
kořenů s lítostí, ale také s porozuměním sledují a sami se často a rádi ve svých vzpomínkách
a vyprávěních starým příběhům oddávají, je stále méně. Také z toho důvodu je to štěstí, že
v museu Hlučínska byla na začátku roku 2014 otevřena nová stálá expozice, která
jedinečným způsobem návštěvníkům přiblíží specifika kraje i lidí regionu. Za to mohli před
dvěma týdny, 14. května 2015, ředitel musea Metoděj Chrástecký a starosta Hlučína Pavel
Pašek, převzít v pražském Obecním domě z rukou ministra kultury Daniela Hermana (KDU
– ČSL), žádanou cenu v zemi nejdůležitější každoroční soutěže mezi muzei „Gloria
Musealis“: Zvláštní cenu v kategorii „Muzejní projekt roku 2014“.
Z němčiny přeložil Ing. Jan Hruška

CHARITA HLUČÍN - tříkrálová sbírka 2016
Rok se s rokem sešel a blíží se nám opět Tříkrálová sbírka, tentokráte její šestnáctý ročník.
Je možné koledovat od 1. ledna do 14. ledna 2016 a Charita Hlučín se rozhodla, že ve
„svých“ vesnicích bude koledovat během druhého víkendu, tj. 8. -10. ledna 2016.
Koledníci ponesou jako dary lidem do domácností:
Cukr jako bílé zlato
Požehnanou křídu
Kalendářík s logem TKS
Informační letáček Charity Hlučín
Charitní koledníci budou mít na krku „cedulku“
s logem TKS 2016.
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FARNOST
Milí přátelé,
prožíváme poslední dny adventní doby, která pro nás křesťany je dobou radostného
očekávání jedné z nejdůležitějších událostí v dějinách lidstva. Ano, radostného, protož e
narození Ježíše Krista je projevem nekonečné Boží lásky ke
každému člověku. Na zem sestupuje Boží Syn a chudá
betlémská stáj se stává nejkrásnějším chrámem. Jak je to
možné, že místo určené dobytku se stává místem, ve kterém
se rodí Bůh, Pán pánů a Král králů? Nepochopitelné.
Vánoční doba, kterou budeme prožívat je příležitostí
do této stáje nahlédnout, podívat se, co se tam odehrává. Bude
příležitostí nahlédnout do tajemství, pochopit…
Přejí Vám odvahu do tohoto místa vstoupit. Přeji Vám
pokoru, která pomůže v malém Dítěti objevit Boha. Přeji Vám
radost ze setkání s Božím Synem. Přeji Vám pravý pokoj,
který dát může jenom On.
A je to jedno, na jaké jsme „úrovni“ ve víře. Každý
může přijít. Každý může začít milovat ještě víc. Kdo
následuje Ježíše Krista, nebude chodit ve tmě, ale bude mít
světlo života (srov. J 8,12).
o. Bartlomiej Blaszka, farář
Bohoslužby ve vánoční době:
24.12. - čtvrtek
Štědrý den
21.00 Darkovice
23.00 Hať
25.12. - pátek
Slavnost Narození Páně
- zasvěcený svátek
7.00 Hať
8.30 Hať
26.12. - sobota
Slavnost sv. Štěpána
10.00 Darkovice
- prvomučedníka
27.12. - neděle
Svátek Svaté Rodiny
- Ježíše, Marie a Josefa
28.12. - pondělí
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
6.30 Hať
29.12. - úterý
5. den v oktávu Narození Páně
6.30 Darkovice
30.12. - středa
6. den v oktávu Narození Páně
17.00 Darkovice
31.12. - čtvrtek
7. den v oktávu Narození Páně
17.00 Hať
- sv. Silvestra, papeže
1.1. - pátek
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
8.30 Hať
- Zasvěcený svátek
10.00 Darkovice
17.00 Hať
17

PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme všem příbuzným, přátelům a známým za projevenou soustrast, květinové dary a
za účast při posledním rozloučení v Hati s naší maminkou a babičkou paní Hedvikou
Staňkovou, které proběhlo 17. října. Poděkování patří také Pohřební službě Breuer za
profesionální služby, které nám poskytla. Děkuji moc.
Jarmila Rumpová, dcera

KULTURA
Obec Hať zve všechny srdečně na

Zpívání pod vánočním stromem
v neděli 27.12.2015 v 16.30 hodin.
Přijďte si zazpívat koledy pod obecní vánoční strom u kulturního domu.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do 1. tříd základních škol pro školní rok 2016/2017

V pondělí 01.02.2016 (čas bude upřesněn) proběhne na základní škole zápis dětí do 1. tříd.
Zápis se týká všech dětí, které v daném kalendářním roce ke dni 31. 8. dovrší 6 let. Mladší
děti můžou dojít k zápisu s tím, že musí splnit zákonné podmínky. O podrobnostech se
informujte u ředitele školy popř. na webu školy.

Ohlédnutí za podzimem.
V pátek 2. října byla uspořádána rodiči dětí z MŠ již tradiční podzimní drakiáda. Začátek
byl naplánován na 15 hodinu na poli u pana Gűnthera Gajdy. Jako každoročně, tak i letos se
akce zúčastnilo mnoho dětí s rodiči a drakiáda mohla začít. Někteří draci byli ve vzduchu
během pár minut, jiným se ale moc nechtělo a pěkně svoje majitelé potrápili. Nakonec se
však téměř všichni do vzduchu dostali a nám spadl kámen ze srdce, že letos vyšlo slunečné
počasí a foukal vítr. V mezičase se děti i rodiče mohli občerstvit v bufetu, kde byly
v nabídce párky s chlebem, čaj a pro ty starší i trochu „ svařáku“. Velmi jsme ocenili
poctivou přípravu rodičů, kteří si draka zakoupili nebo vlastnoručně vyrobili. Mohli jsme
zde vidět i několik zajímavých motivů. Tečkou za vydařeným podzimním odpolednem byla
sladkost pro každé dítě a originální zlatá medaile předána přímo autorem panem Gűntherem
Gajdou, který je vlastnoručně vyrobil. Touto cestou bychom rádi poděkovali všem, kteří se
na zdařené akci podíleli, a také sponzorům: KOVÁŘSTVÍ GAJDA, SAO COMPUTERS,
PIZZERIE LUKA a OBEC HAŤ.
Kozílková Zuzana, učitelka MŠ

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zapojili do výtvarné soutěže nazvané „Odpoledne s Eichendorffem“. Měli
za úkol nakreslit libovolnou technikou cokoli spjatého se životem básníka Josefa
Eichendorffa (rodáka z nedalekých Lubowic u Ratiboře). Nejčastěji děti kreslily
šilheřovický zámek, kam tento básník jezdil za svým strýcem. Soutěžilo se v několika
věkových kategoriích a zapojilo se několik škol. Porota ocenila obrázky těchto žáků z naší
školy: Terezie Cigánová, Eliška Hurná, Tereza Šrubařová, Natálie Vepřeková, Kristián
Paskuda, Tereza Bočková, Natálie Šrubařová, Michaela Gottwaldová a Oliver Joseph.
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Jmenovaní dostali věcné ceny a diplom, které jim byly předány na Festivalu německé
kultury v Hlučíně.

Festival německé kultury v Hlučíně
V září proběhl v Hlučíně II. Festival německé kultury. Návštěvníci mohli shlédnout
filmy, výstavy obrazů, fotografií, zapojit se do kurzu vaření, zúčastnit se mše svaté v
německém jazyce, byla vyhodnocena výtvarná soutěž Odpoledne s Eichendorffem, apod.
Program vyvrcholil vystoupením skupin německé menšiny ze Slezska na české i polské
straně na nádvoří hlučínského zámku. Také žáci naší školy vystoupili s krátkým programem:
zpívali a zatančili na dvě německé písně a přednesli německou báseň, jejímž autorem byl
již zmiňovaný Joseph von Eichendorff. Tuto akci organizoval spolek
„Gemeinschaftschlesisch-deutscherFreunde des HultschinerLändchens“.
Tento spolek organizuje také soutěž v recitaci německých básní Josepha von
Eichendorffa, která se uskuteční v prosinci. Samozřejmě se také zúčastníme.
Mgr. Lenka Ochvatová

Soutěž Oxford Illustrator
V říjnu se konala na ZŠ K. Pokorného v Ostravě-Porubě soutěž z anglického jazyka a
výtvarné výchovy Oxford Illustrator. Naši školu reprezentovaly tři žákyně. V kategorii 5.,
6. třída Terezie Štěpánová, v kategorii 6., 7. třída Aneta Králová a v kategorii 8., 9. třída
Michaela Gottwaldová. Úkolem soutěžících bylo přečíst si anglický úryvek ze známých
knih a namalovat k úryvku co nejvýstižnější ilustraci. Hodnotilo se porozumění textu i
výtvarné zpracování. Děkujeme soutěžícím za pěkné obrázky a úspěšnou reprezentaci
školy.
Mgr. Valérie Káňová

Studijně-poznávací zájezd do Londýna
Začátkem listopadu se 20 žáků ze 7., 8. a 9. třídy zúčastnilo poznávacího a zároveň
studijního zájezdu do Londýna. Škola využila možnosti přihlásit se do Výzvy 56 MŠMT a
na zájezd získala finanční dotaci. Společně s námi se zájezdu zúčastnili i žáci z Machova
z východních Čech a ze Žlutic ze západních Čech.
Všichni žáci i učitelé byli ubytováni v rodinách. Dopoledne chodili do školy, kde měli
výuku s rodilými mluvčími a odpoledne navštěvovali muzea a památky Londýna a okolí,
například London Eye, muzeum Madame Tussauds, hrad Tower nebo královskou rezidenci
Windsor.
Všichni jsme měli možnost poznat nové zvyky, seznámit se s rodinami, které byly
multikulturní a vyzkoušet si svou angličtinu v praxi.
Mgr. Valérie Káňová
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Reakce žáků:
V tomto školním roce jsme měli možnost jet do Londýna. Cestovali jsme autobusem více
než 25 hodin. Po příjezdu do Londýna jsme si jeli prohlédnout Big Ben a šli jsme na London
Eye. Po dobu pobytu jsme měli možnost navštívit Museum Madame Tussauds, palác
Windsdor a další památky. Byli jsme také pozváni do školy, kde jsme studovali anglický
jazyk. Večer jsme byli ubytováni v rodinách, které nám dávaly obědy ve formě balíčku s
pitím. Uteklo to velmi rychle, a kdybychom měli možnost, jeli bychom znovu.
Natálie Šrubařová, Sára Horsinková, 8. třída

V pondělí 2. 11. 2015 jsme vyjeli vybraní žáci 7.,8.,9. třídy do Londýna. Nabírali jsme
dvě školy Machov a Žlutice. Někteří si v nich našli kamarády. Další den jsme dorazili do
Londýna. Všichni byli plní očekávání. Viděli jsme Big Ben, WestminsterAbbey. Poté jsme
měli menší komplikace se vstupenkami na London Eye, ale naše skvělá průvodkyně
Kristýna to vyřešila a nakonec jsme se tam dostali. Byl to skvělý pohled, i když bylo trochu
zamračeno. Pak jsme šli do muzea transportu a na Trafalgarské náměstí, kde jsme se podívali
do Národní galerie. Večer jsme dorazili na meeting point. Přijeli si pro nás naši náhradní
rodiče. Většina byla černošská, ale my jsme měli bělošskou. Když jsme poznali naši mámu,
byla jsem ráda, protože byla opravdu milá. Bydleli jsme v dvojdomku. V druhé půlce domu
bydleli naši spolužáci. Dům byl malý, ale krásně a útulně zařízený. 3. den jsme šli poprvé
do školy. Potom jsme navštívili Madame Tussauds, je to největší muzeum voskových
figurín. Tam jsme byli téměř celý den. Večer jsme šli na Oxford Street. Tam jsme dostali
rozchod. Většina šla do Primarku nakupovat dárky. 4. den jsme šli opět do školy a odpoledne
navštívili hrad ve Windsoru. Pak jsme si koupili suvenýry. 5. den ráno nás na meeting point
přivezla naše náhradní máma, jako každé ráno, kde jsme se s ní rozloučily. Pak jsme šli do
školy, kde jsme říkali naší anglické učitelce, jak slavíme Vánoce v Česku. Na konci jsme
dostali diplom a na Tower Bridge jsme odjeli anglickým dvoupatrovým autobusem. To se
jen tak někomu nepoštěstí. Dále jsme si šli prohlédnout korunovační klenoty. Na
Greenwichskou univerzitu jsme pluli lodí po Temži. U univerzity byl kopeček, na kterém
byl vyznačen nultý poledník a taky byl z něho nádherný pohled na město. Po tomto
náročném dni jsme vyjeli domů do Hati. Další den jsme dorazili domů.
Před tímto výletem jsem neměla Londýn v lásce, ale po tomto zážitku jsem si ho
zamilovala. Naše náhradní máma byla skvělá. Měla dvě děti, které si s námi ale moc
nepovídaly, a dvě kočky. Jídlo bylo dobré a naší mámě jsme téměř vše rozuměli. Za celý
týden nám pršelo jen jednou, což je na anglické počasí málo, takže nám opravdu vyšlo. Zase
bych Londýn chtěla navštívit a třeba v něm i bydlet.
Michaela Warlová, 9. třída

Deník z naší cesty do Londýna:
1.den
Vyjeli jsme od školy v 6:15. Kolem 13:30 jsme nabrali školu z Machova. Měli jsme za
sebou již několik čekání v zácpě. V 15:00 jsme přijeli k poslední škole. Když nastoupili,
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vydali jsme se na cestu směr Londýn. Po deseti hodinách jsme opustili ČR. V 00.02 jsme
dojeli do Belgie.
2. den
Kolem 4:30 jsme přijeli k Eurotunelu. Tam jsme museli čekat kvůli komplikacím do 6:50.
Prošli jsme kontrolou, a pak jsme čekali na terminálu nebo v autobuse. Když jsme po cca
29 – 30 hodinách přijeli do Londýna, tak jsme viděli Big Ben a WestminsterAbbey. Projeli
jsme se v London Eye. Došli jsme do muzea transportu, tam to bylo velmi pěkné. Večer
jsme šli na Trafalgarské náměstí, kde jsme se mohli podívat do Národní galerie a najít obrazy
Leonarda da Vinciho. Večer si nás vyzvedly naše rodiny, na které jsme se těšili, ale byli
jsme i zvědaví, jelikož většina z nich měla být černošská.
3. den
Třetí den nás rodiny přivezly na meeting point a pak jsme šli do školy, kde jsme
konverzovali s anglickým učitelem. Pak jsme jeli do Madame Tussauds, což je největší
muzeum voskových figurín na světě. Tam jsme strávili většinu odpoledne a potom jsme šli
na Oxford Street do obchodního domu Primark.
4.den
Tak jako předešlý den jsme šli do školy. Poté jsme navštívili královskou rezidenci ve
Windsoru. A když jsme procházeli areálem, tak zrovna přijela královna. Byl to velký
zážitek. Potom jsme dostali rozchod a šli jsme si nakoupit ještě nějaké sladkosti a suvenýry.
Opět jsme dorazili na meeting point a jeli jsme domů s našimi adoptivními rodiči.
5. den
Naposledy jsme šli do školy, dostali jsme diplomy. Po skončení jsme jeli typickým
londýnským autobusem a metrem. Dorazili jsme k Tower Bridge. Tady jsme udělali fotky,
přešli jsme po mostě a měli jsme namířeno k nedalekému Toweru. Prohlídli jsme si
korunovační klenoty a koupili jsme si fish and chips (rybu a hranolky). Projeli jsme se
výletní lodí po Temži. Potom jsme šli kolem Greenwichské univerzity, přešli jsme přes park
a vystoupili jsme nahoru až k Greenwichské observatoři. Pohled na město z tohoto místa
byl úchvatný. Sešli jsme z kopce, nasedli do autobusu a měli jsme namířeno do Hati. Ještě
v pátek jsme stihli přejet Eurotunelem.
6. den
Postupně jsme projížděli Francií, Belgií, Německem. Vysadili jsme obě školy a do Hati
jsme dorazili kolem 18:30. Celá cesta trvala asi 22 hodin.
Tento výlet byl opravdu úžasný. Poznali jsme krásy Londýna i jeho obyvatele. Spousta
z nás by se tam chtěla určitě někdy vrátit.
CarolineBindačová a Jana Jarošová, 9. třída

Studijně-poznávací zájezd do Berlína
Ve dnech 9. – 13. listopadu se deset žáků z naší školy zúčastnilo studijně – poznávacího
zájezdu do Berlína, na který jsme získali finanční dotaci z Výzvy č. 56 MŠMT. Společně s
Hatí jeli i žáci a studenti z Fulneku, Vsetína a Ostravy. Ubytování jsme byli v hotelu v
24

Schöneiche, odkud jsme každý den dojížděli do Berlína na výuku vedenou rodilými
mluvčími a odpoledne jsme navštěvovali pamětihodnosti Berlína a Postupimi, například
Pergamonské muzeum, Braniborskou bránu, Berlínskou zeď či televizní věž na náměstí
Alexanderplatz. Všichni jsme tak měli možnost vyzkoušet si svou němčinu v praxi a poznat
hlavní město Německa.
Mgr. Lenka Ochvatová

Reakce žáků:
Dne 9.11. jsme společně s paní učitelkou Ochvatovou a dalšími devíti žáky nastoupili do
autobusu na cestu do Berlína. Cesta byla velmi klidná a ani ne moc dlouhá. Hned po příjezdu
do Berlína jsme navštívili Pergamon Museum a televizní věž pod názvem
BerlinerFernsehturm. Druhý den jsme měli dopolední výuku. Byli jsme rozděleni dle
výsledků testů, které jsme psali ve škole. Odpoledne jsme se autobusem přesunuli k zámku
Sanssouci, který měl překrásné zahrady. Potom jsme navštívili SchlossCecilienhof. Třetí
den jsme po dopolední výuce navštívili budovu římského sněmu Reichstag a překrásnou
Braniborskou bránu (Brandenburger Tor). A odpoledne jsme měli rozchod na Alexander
Platz, kde bylo hodně obchodů. Čtvrtý den po dopolední výuce jsme navštívili
CharlottenburgerSchloss a starý atomový bunkr s interaktivní expozicí Story ofBerlin.
Poslední den jsme opustili naše krásné ubytování a navštívili jsme East SideGallery, kterou
známe pod názvem jako Berlínskou zeď. Také jsme navštívili Checkpoint Charlie-dřívější
přechod mezi východním a západním Berlínem. Poslední zastávka byla na PotsdamerPlatz,
kde jsme měli rozchod. A potom jsme měli už namířeno zpátky do České republiky. Berlín
jsme si všichni náramně užili a hlavně jsme se toho hodně naučili.
Michaela Gottwaldová, 8. třída

Ve dnech 9. - 13. 11. 2015 se zúčastnilo 10 žáků naší školy jazykového pobytu v
Berlíně, který byl dotován z operačního programu Vzdělávání. Odjezd od školy byl v 7:30,
nastoupili jsme jako poslední skupina z více zúčastněných škol. Do Berlína jsme jeli přes
Polsko a na místo jsme dorazili asi v 16:00. Nejprve jsme navštívili Pergamon Museum
a Alexander Platz. Z televizní věže BerlinerFernsehturm jsme viděli večerní Berlín. Na hotel
Alte Mühle jsme dorazili před 19. hodinou a dostali jsme večeři. S ubytováním jsme byli
spokojeni.
Každý den po snídani byla tříhodinová výuka s rodilým mluvčím, a pak jsme
navštěvovali berlínské památky, např.: Braniborskou bránu, Berlínskou zeď, Říšský sněm,
Postupim a další. Pobyt nám utekl rychle, protože program byl nabitý a poznali jsme spoustu
nových kamarádů. Odjížděli jsme v pátek odpoledne a dojeli jsme k naší škole kolem 20.
hodiny.
Myslím, že všem účastníkům se pobyt líbil a klidně by si ho zopakovali znovu.
Adam Dudek, 8. třída
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Logická olympiáda 2015
Logická olympiáda je soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na logických
úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný a kreativní přístup. Nerozhodují zde naučené
znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování. Nominační kolo
může proběhnout doma (přes internet). Soutěž je vyhlášena pro pět kategorií. Letos se
zaregistrovalo rekordních 58 265 soutěžících z 2 909 škol z celé České republiky. Také
naše škola tam měla své zástupce:
Mezi úspěšné řešitele z naší ZŠ a MŠ Hať patří Matouš Ochvat (5. třída),
který postoupil do krajského kola a umístil se na 19. místě z 53 řešitelů. Tadeáš Skotnica
(MŠ) se umístil na krásném 3. místě v okresním kole.
Gratulujeme.

Mezinárodní soutěž v moravském nářečí
V úterý 24.11. 2015 se žáci naší školy již tradičně zúčastnili Mezinárodní soutěže
v moravském nářečí v polských Křanovicích. Každý ročník je tematicky zaměřen a letošní,
9.ročník, se nesl v duchu organizací a spolků v obcích. Soutěžilo se ve třech kategoriích –
1. kategorie (1.-3. třída), 2. kategorie (4.-6. třída), 3. kategorie (7.-9. třída). Společně s dětmi
jsme nacvičili krátkou scénku s názvem „U nas v Hači“, kde jsme se zaměřili právě na
místní spolky. Pro dnešní děti je velmi těžké hovořit
„haťsky“, ale povedlo se jim to
skvěle. Ve 2. kategorii jsme získali 1. místo. Domů si žáci odvezli diplom a věcné ceny.
Všem účinkujícím – Terezii Štěpánové, Evě Jarošové, Jakubovi Havránkovi, Jonášovi
Prchalovi, Jakubovi Smolkovi, děkujeme za výbornou reprezentaci školy a obce.
Mgr. Karin Jarošová
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Soutěž v přednášení německých básní
Dne 11. prosince se v Hlučíně konala soutěž v přednášení německých básní z díla Josepha
von Eichendorffa, kterou již tradičně organizoval spolek Begegnungszentrum. Soutěžilo ve
třech kategoriích a zúčastnilo se více než 40 žáků z různých škol (Ludgeřovice, Hlučín,
Kravaře, Štěpánkovice, aj.) Hlavní cenou byl poukaz na pobyt na letním táboře v Německu,
který vyhrála soutěžící z Ratiboře. Každý ze zúčastněných dostal drobné pozornosti a oběd.
Naši školu reprezentovali: Natálie Chmelařová, Adéla Bilíková, Dominik Cigán, Klára
Plačková, Matouš Kuchař, Lenka Witassková, Adam Dudek, Stanislav Legerski, Michaela
Gottwaldová, Natálie Šrubařová, Pavla Dadaková, Pavlína Gospošová, Jana Jarošová a
CarolineBindačová. Porota rozhodla, že letos nebudou vyhlašovat tři místa, ale že v každé
kategorii ocení dva nejlepší recitátory poukazem na zájezd do předvánoční Vídně. Z naší
školy tento poukaz a diplomy získali: Dominik Cigán (7. třída) a Michaela Gottwaldová (8.
třída). Gratulujeme.
Mgr. Lenka Ochvatová

D. Cigán přednášel báseň: ImWalde
Es zogeineHochzeit den Bergentlang,
IchhörtedieVögelschlagen,
Da blitztenviel Reiter, dasWaldhornklang,
DaswareinlustigesJagen!
Undehichsgedacht, warallesverhallt,
Die Nachtbedecketdie Runde,
Nur von den Bergen nochrauschet der Wald
UndmichschauertimHerzensgrunde.
Joseph Freiherr von Eichendorff: Aus der SammlungWanderlieder
M. Gottwaldová přednášela báseň: Nachts
Ichstehe in Waldesschatten
wiean des Lebens Rand,
dieLänderwiedämmerndeMatten,
der Strom wieeinsilbern Band.
Von fernnurschlagendieGlocken
überdieWälderherein,
einRehhebt den Kopferschrocken
undschlummertgleichwiederein.
Der WaldaberrühretdieWipfel
imTraum von der Felsenwand.
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Denn der HerrgehtüberdieGipfel
undsegnetdasstille Land.
Joseph Freiherr von Eichendorff: Aus der SammlungSängerleben

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Klub důchodců v Hati
Členové Klubu důchodců se pravidelně setkávají jednou měsíčně. Během roku jsme
pořádali společenský večírek. Pro členy jsme připravili pohoštění a tombolu. Spolu
s Českým svazem zahrádkářů jsme se zúčastnili odborné přednášky na téma „Rok na
zahradě“. V měsíci květnu jsme oslavili Den matek. Kulturní program nám již tradičně
připravili děti z Mateřské školy na dolní hati. V září se uskutečnil zájezd do Kroměříže.
Prohlédli jsme se prostory Arcibiskupského zámku a Květnou zahradu.Všem členům Klubu
důchodců a spoluobčanům z Hati přejeme příjemné prožití svátků vánočních a v novém roce
2016 hlavně zdraví, štěstí a Boží požehnání.
Za výbor Annamarie Kuchařová

Český zahrádkářský svaz v Hati zdraví své členy a spoluobčany
Blíží se konec roku 2015, je čas bilancovat svou práci za uplynulý rok, který byl bohatý
narůzné akce.Začali jsme maškarním plesem, výroční schůzi, pak následovala přednáška
na téma celý rok v zahradě společně s klubem důchodců. Na jaře jsme provedli ořez stromů
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u kostela a úklid u Ruského pomníku. V květnu jsme uspořádali naším matkám a členkám
oslavu ke dni matek ve vinárně Globus. Zúčastnili jsme se oslav 765 let od založení obce
Hati. Naše členky napekly domácí koláče. V srpnu jsme se zúčastnili dožínkového průvodu,
v září jsme uspořádali výstavu ovoce,zeleniny a květin. V říjnu byl jednodenní zájezd do
Marlenky,Tonaku a na výstavu do Kroměříže. Koncem roku jsme uspořádali oslavu 5O let
od založení organizace,na kterou jsme pozvali hosty.Pan starosta Hati Werner Vyletělek
vyznamenal naše dlouholeté členy,kteří se zasloužili o vznik ČZS. A na konec roku Vám
přejeme požehnané vánoce, hodně zdraví a pěstitelských úspěchů v roce 2016.
za výbor zahrádkářů Helena Nawrathová

TFA aneb Železní hasiči z Hati
Hasiči, členové zásahové jednotky, kteří zasahují u mimořádných událostí, musí
splňovat náročné požadavky. Každý hasič musí vědět jak se zachovat, jak postupovat a
pomoci postiženým v kritické chvíli. Aby v mezní situaci bylo vše provedeno dokonale, tak
je potřeba opakovat si již nabyté znalosti, procvičovat konkrétní postupy a neustále se
zlepšovat. V průběhu roku tak absolvují všichni členové zásahové jednotky mnoho hodin
teoretických, praktických školení a cvičení. Pro zvládnutí těchto činností je však nutno
věnovat velké úsilí i fyzické přípravě. Mnoho zásahů při mimořádných událostech je
prováděno v mezních situacích a za nepříznivého počasí. Výjimkou nejsou ani dlouho
trvající zásahy, kdy hasiči zasahují několik hodin. Z tohoto důvodu mají v rámci celoroční
přípravy hasiči povinnost absolvovat i fyzickou přípravu. Jedná se převážně o přípravu v
požárním útoku. Požární útok je sport, kdy družstvo hasičů nacvičuje zvládnutí hašení
vodou pomocí požární stříkačky. V této disciplíně se v průběhu roku pořádají různé soutěže,
kterých se pravidelně zúčastňujeme. Členové zásahové jednotky však „hasičině“ věnují
mnohem více a chtějí být kvalitně připraveni. Ve svém volném čase rozvíjí své fyzické
schopnosti a stále se udržují v kondici. Někteří členové hrají fotbal, jezdí na kole, běhají,
posilují či se jinak připravují. Jednou z forem fyzické přípravy je i TFA a soutěže tohoto
typu.
TFA je zkratka z anglických slov „ToughestFirefighterAlive“, která v překladu
znamená „Nejtvrdší hasič přežívá“. Jedná se o velice náročnou disciplínu požárního sportu,
která je v našem kolektivu velice oblíbená. Soutěže v TFA simulují zásahovou činnost
hasiče. A jak takové soutěže vypadají, co vše musí hasič zvládnout, vydržet? Nejprve je
potřeba říci, že v rámci těchto závodů je hasič oblečen v tzv. „plné polní“. Hasič, závodník
má na sobě zásahový oblek, zásahovou helmu, obuv a rukavice. Toto oblečení není nijak
lehké. Navíc má hasič na zádech vzduchový dýchací přístroj, který váží okolo dvanácti
kilogramů. Dohromady váha celého kompletu dosahuje dvaceti, někdy i více kilogramů.
Vše záleží od konkrétního typu výbavy. Takto je hasič vybaven na požár a takto musí být
připraven i na soutěž v TFA. Nosit toto vybavení je pro hasiče velice náročné a vykonávat
v tomto kompletu zásahovou činnost je ještě těžší. Hasiči jsou však tvrdí chlapi a zvládnou
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toho mnohem více. To dokazují i na TFA soutěžích, kde musí plnit náročné úkoly. Mezi
klasické disciplíny, které se na těchto soutěžích vykonávají, patří roztahování hadic na
čtyřicet metrů, provádění šedesáti nebo sta úderů na Hammer Boxu (trenažér)
desetikilogramovým kladivem, překonávání dvou metrové bariéry, přemísťování závaží
buď na vzdálenost, nebo vytahování závaží do výšky, přemísťování osmdesátikilogramové
figuríny na určitou vzdálenost a další. Aby toho neměli závodníci málo, tak dle typu soutěže
jsou závody navíc doplněny o výběh do nejvyššího patra výškové budovy, věže, kopce či
na vrchol sjezdovky. Toto vše musí závodník zvládnout najednou, bez přestávky a v co
nejlepším čase.
Pro inspiraci, o jak náročný závod se jedná, popíšeme závod s názvem „TFA Horní
Suchá“. Na start se závodníci dostaví v „plné polní“ a po odstartování musí absolvovat tyto
disciplíny: nejprve roztáhnout čtyřicet metrů hadic a proudnice odloží na vyznačené místo,
poté vylezou na věž do výšky pěti metrů a vytáhnout třicetikilové závaží. Po slezení a
přeběhnutí k Hammer Boxu provedou předem daný počet úderů kladivem. Následně
přemístí osmdesátikilogramovou figurínu pomocí Raitekova úchopu, prolezou tunelem,
smotají dvě dvacetimetrové hadice a absolvují závěrečný výběh. Nejedná se však o žádný
lehký a krátký běh, ale o výběh těžební věže František. Jde o dvacet dva pater běhu, kdy si
hasiči šáhnou na úplné dno svých sil. Takový závod dokáží nejlepší závodníci absolvovat
v časech kolem čtyř a půl minuty. Je tedy vidět, že TFA soutěže jsou velice náročné a na
jejich zvládnutí musí být závodník důkladně připraven a musí mít hodně natrénováno.
V letošním roce se pravidelně připravovali a následně i různých soutěží zúčastňovali
tito naši členové: Čecháček Martin, Kamrad Jakub, Mučka Lukáš, Zdeněk Janoš, Říčný
Filip, Svoboda Miroslav a Žídek David.
Nejlepších výsledků, z uvedených v letošním roce dosáhl Zdeněk Janoš. Jeho
pravidelné přípravy, které se skládaly z posilování, několika běžeckých tréninků v každém
týdnu a tréninku techniky nakonec přinesly ovoce. Prvním závodem, kterého se zúčastnil,
byl závod TFA Stonava dne 16. května. Tohoto závodu se poprvé zúčastnil v loňském roce,
kde sbíral zkušenosti, které v letošním roce maximálně zúročil. Hned na počátku sezóny, v
tomto závodu dosáhl nejlepšího času ze všech závodníků a suverénně vyhrál, obsadil 1.
místo. Dalším závodem byl závod v Jablunkově dne 6. června. Jednalo se o finále poháru
s názvem „Beskydský železný hasič“. Zde po malém zaváhání obsadil 7 místo. Další soutěží
kde náš sbor reprezentoval, byl závod v Petřvaldu a to dne 11. července. V loňském roce
zde obsadil pěkné 8. místo, letos svůj výkon vylepšil a umístil se na 2. místě. O týden později
dne 19. července navázal náš závodník na skvělé předchozí výkony a jako v loňském roce
se umístil na krásném 3. místě na TFA Větřkovice. Jeho výkon na této soutěži a výkony
všech závodníků jsou v tomto případě obdivuhodné, neboť v době konání této soutěže
panovalo velmi teplé počasí a teploměr ukazoval teplotu okolo 34 stupňů. V letních
měsících bylo závodů více a tak o týden později, dne 25. července Zdeněk Janoš soutěžil na
již zmíněném TFA Horní Suchá. Tento závod byl v letošním roce opět zařazen do
prestižního poháru soutěží s názvem „O pohár ředitele HZSM MSK v TFA 2015“. V tomto
poháru byly letos započítány závody: TFA Frenštátský mamut, TFA Horní Suchá, TFA
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Hartaman a finálový závod TFA Štramberk. Tento pohár patří v České republice mezi jednu
z neuznávanějších pohárových soutěží a pravidelně jej navštěvují špičkoví závodníci z celé
Moravy, Slezska a dokonce i z Polska. Závod v Horní Suché byl, jak již bylo zmíněno výše
velice náročný. Letos se jej zúčastnilo přes čtyřicet závodníků z řad profesionálních a
dobrovolných hasičů. Zdeněk Janoš se umístil na výsledném 9. místě celkově a v kategorii
do 35 let na 7. místě. Jeho výsledný čas i s výběhem 22 pater těžební věže František, což je
v tomto případě 396 schodů, byl 5 minut a 11 vteřin. Po této soutěži následovala soutěž
s názvem TFA Vigantice. Na této soutěži obsadil bramborovou pozici, tedy 4. místo. Po
závodě ve Viganticích následovala menší soutěžní pauza, kterou závodníci využili
k pilování techniky a udržení své kondice. Jejich připravenost o dva týdny později prověřil
další náročný závod a tím byl TFA Hartaman dne 15. srpna. V tomto závodu hasiči absolvují
náročnou silovou část a poté je čeká výběh 332 schodů po hřebeni hráze vodního díla,
přehrady Slezská Harta. Náš závodník se zde umístil celkově na 7. místě, ze 48 mužů.
V kategorii do 35 let byl na 5. místě.
Po soutěži na Slezské Hartě členové jednotky sboru dobrovolných hasičů naší obce
zorganizovali domácí soutěž v TFA. Letošní ročník jsme ozvláštnili tím, že mohli startovat
i ženy. Pro závodníky jsme připravili trať, kde nejprve bylo potřeba roztáhnout 40 m hadic,
poté přemístit dvě 35 kilogramová závaží na vzdálenost 30 metrů. Po jejich odložení byl
přeběh k Hammer Boxu, kde hasiči prováděli „pouze“ 60 úderů. Silovou část ještě
doplňoval transport figuríny na 20 metrů, vylezení na 5 metrovou věž s vytažením 30
kilogramového závaží a poté překonání dvou metrové bariéry. Po této silové části závodníci
vbíhali do prostor Základní školy, kde je čekal výběh až do druhého patra vyššího stupně a
zpět. Tak jako na všech ostatních soutěžích, tak i zde byl závod v „plné polní“, tedy
v hasičském kompletu a s dýchacím přístrojem jaké zátěž. Nejlépe se s nástrahami této trati
popral Zdeněk Janoš, který v čase 3 minuty a 13 vteřin závod vyhrál. Z našich závodníků se
dále umístili: Lukáš Mučka na 7. místě, David Žídek na 15. místě, Jakub Kamrad na 21.
místě a Martin Čecháček na 25. místě. Trať pro ženy byla mírně ulehčena, ale i tak byla dle
vyjádření závodnic velice náročná. Nejlepšího času dosáhla Jana Kolibová s časem 3 minuty
34 vteřin z Metylovic. Celkově se závodu zúčastnilo 36 závodníků z řad profesionálních,
tak i dobrovolných hasičů.
Dne 19. září se uskutečnil finálový závod poháru „O pohár ředitele HZSM MSK v TFA
2015“ ve Štramberku. Tento závod je bodován dvojnásobným počtem bodů do výsledného
hodnocení a nejvíce rozhoduje o konečném pořadí závodníků. Na závodníky byla opět
přichystána silová část. Tu závodníci absolvovali na náměstí v historickém městečku
Štramberk. Po absolvování následoval výběh čtyř stovek schodů až na ochoz věže hradu
Štramberk. Oproti předchozímu roku se zde Zdeněk Janoš mírně zhoršil a závod dokončil
v čase 5 minut a 29 vteřin. I tak to stačilo na 8. místo celkově a 5. místo v kategorii do 35
let. Tímto výsledkem si v celkovém hodnocení poháru zajistil pátou příčku v kategorii do
35 let. Celkově se umístil na 7. místě ze stovky závodníků z celé České republiky a Polska.
Tohoto výsledku dosáhl i za situace, kdy neabsolvoval jeden ze závodů poháru a to TFA
Frenštátský mamut. Po tomto závodu jsme reprezentovali náš sbor, obec ještě na dvou
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závodech. První byl v Karviné a to dne 17. října. Zde díky perfektně zvládnuté technice v
několika rozhodujících disciplínách Zdeněk Janoš závod vyhrál. Posledním závodem byl
letos poprvé konaný závod TFA Guntramovice. Jedná se o závod na Jesenicku, který
obsahuje taktéž silovou část a následně výběh na vrchol sjezdovky. Zde reprezentant našeho
sboru s časem 3:40,3 minuty obsadil třetí místo v nabité konkurenci. Druhé místo mu uniklo
o malou chviličku. Druhý závodník ve výsledném pořadí dosáhl totiž času 3:40,1 minuty.
Díky tomuto přehledu můžete vidět, že naši hasiči „hasičině“ věnují spoustu času a
věnují se ji se zapálením a nadšením.
Tímto bychom chtěli všem našim sportovcům poděkovat za skvělou reprezentaci
našeho sboru a naší obce na soutěžích a popřát jim zároveň hodně dalších úspěchů
v následujících sezónách.
Hasiči Hať, http://www.hasici-hat.unas.cz

Z činnosti Model klubu Hať
Vážení čtenáři, rádi bychom vás informovali o aktivitách Model klubu Hať, které jsme
v průběhu roku organizovali na klubovém letišti.
Retro Cyklo 2015
Závěrem května se konal 0. ročník otevřeného závodu bicyklů vyrobených do roku 1990
s názvem Retro Cyklo. Tohoto recesistického soutěžního klání se zúčastnilo 35 závodníků
a závodnic ve stylovém dobovém oblečení. Vítězem cyklistického závodu se stal Tomáš
Plaček s celkovým časem 58,5 s. Pro velký úspěch zavádějícího nultého ročníku se Retro
Cyklo bude konat i příští rok. Proto během zimy připravte vaše staré bicykly, přifoukněte
duše a namažte řetězy, ať do jara máte kola připravené na 1. ročník závodu Retro Cyklo.
Video z této akce naleznete zde:https://www.youtube.com/watch?v=F-UxrLoAMgc&feature=youtu.be
Retro Chrchel 2015
Sluneční sobotní den 13. června patřil druhému ročníku legendárního motocyklového
závodu Retro Chrchel. Soutěž zahájil velitel Model klubu Hať slavnostním příletem
v letounu HummelBird. Závodu se zúčastnilo 33 účastníků s motocykly s maximálním
obsahem do 50 ccm2. Vítězem závodu Retro Chrchel se stal nejmladší závodník Martin
Janiš.
Reportáž ze závodu naleznete na:https://www.youtube.com/watch?v=BB3oeBLSQ3c
Retro Zetor 2015
Poslední akcí ze série „retro“ zakončily netradiční závody traktorů do vrchu s názvem Retro
Zetor. Závody se konaly v kategorii 7711, ve které se zúčastnilo 7 závodníků a v kategorii
6911, ve které startovalo 15 soutěžících. Principem soutěže bylo nejrychleji projet traktorem
s naloženým vlekem vyznačenou trať. Na měřený úsek vyjížděl vždy jeden traktor. Jelikož
výkony strojů byly srovnatelné, rozhodovaly především řidičské schopnosti a přesné řazení.
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Vítězem v kategorii 6911 se stal Petr Návrat a kategorii 7711 ovládl matador soutěže, který
vyhrál již předchozí dva ročníky, pan Rudolf Gospoš.
Kompletní

výsledky

naleznete

na:http://modelklubhat.blogspot.cz/2015/07/vysledky-retro-zetor-

2015.html

Soutěže v přesnosti přistání
Kromě pořádání několika recesistických akcí pro širokou veřejnost nezapomínáme na náš
hlavní koníček, kterými jsou rádiem řízené modely letadel, vrtulníků a nyní také dronů.
Proto se během léta a podzimu každý měsíc konaly tradiční soutěže v přesnosti přistání.
V sérii soutěží byla i jedna soutěž, která proběhla mimo naše domácí letiště, a to u klubového
člena Martina Mikolajka v Dobroslavicích. Letecká sezóna vyvrcholí závěrečným
mistrovství přesnosti přistání, které se bude konat koncem roku.
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Podzimní drakiáda
Během našich četných aktivit myslíme také na naše nejmenší, pro které jsme v pátek
2. října uspořádali tradiční drakiádu. Podzimní drakiády se zúčastnilo 95 dětí, na které
čekala sladká odměna a pamětní medaile. Úkolem dětí bylo se svým letícím drakem
uběhnout 50 m. Dětem se pouštění draků líbilo natolik, že postupně zaplnily celou plochu
letiště Model klubu Hať.
Pro děti bylo připraveno občerstvení v podobě párků, limonád a teplého čaje. Rodiče
se navíc mohli zahřát svařeným vínem. Veškeré občerstvení bylo pro návštěvníky drakiády
zdarma. To by ale nebylo možné bez štědrého přispění našich sponzorů. Tímto bychom rádi
poděkovali sponzorům drakiády, kterými byli: Pizzerie Luka, David Škrabal, obec Hať,
SAO Computers a Kovářství Gajda.
Závěrem drakiády předvedli členové Model klubu Hať letové ukázky rádiem řízených
modelů. Samotným vrcholem bylo odstartování a dvou ultralightů – letounu HummelBird
pilotovaným předsedou klubu Güntherem Gajdou a letounu Kondor pilotovaným Jiřím
Plačkem. Oba piloti v letadlech předvedli několik nádherných průletů a rozloučili se
s účastníky drakiády odletem na letiště v Dolním Benešově – Zábřehu.
Modelářský kroužek
I tento školní rok Model klub Hať organizuje zájmový modelářský kroužek v dílnách
Základní školy v Hati. Modelářský kroužek probíhá každý pátek od 15:00 do 17:00 hodin.
Tímto bychom rádi pozvali všechny děti, které baví manuální práce, letectví a modelářství
do modelářského kroužku, který probíhá každý pátek od 15:00 do 17:00 hodin.
Za podporu Model klubu Hať při organizování zábavných akcí, drakiády a modelářského
kroužku děkujeme obci Hať, sponzorům SAO Computers, Pizzerie Luka a panu Davidovi
Škrabalovi. Zároveň děkujeme všem příznivcům Model klubu Hať a naší rozrůstající se
členské základně, která zahrnuje 76 členů.
Model klub Hať

Turnaj ve florbalu "under 15"
Dne 21.11.2015 jsme se zúčastnili prvního florbalového turnaje, který má název "under 15".
Je to turnaj určený pro hráče mladší 15 let. Z naší farnosti jel Martin Jaroš, Honza Paskuda,
Honza Lazar, Robert Kotula, Max Kuča a Adam Pustelník a doprovod jsem jim dělal já a
Dominik Hrbáč. Při příjezdu se rozdělily týmy do dvou skupin. Celkově bylo sedm týmů Ostravy-Přívozu, Třebovic, Hlučína, Šilheřovic, Ludgeřovic a dalších. Naší kluci si
vylosovali skupinu kde měli Ostravu-Přívoz, Ostravu-Třebovice a Ostravu-Zábřeh. První
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zápas nastoupila Hať proti Přívozu. Výhrou 6:0 jsme si zajistili první důležité body ve
skupině. Následoval zápas s Třebovicemi, který kluci opět vyhráli vysoko 7:0. Poslední
zápas ve skupině jsme odehráli se Zábřehem, který nás potrápil, ale náš tým vybojoval další
body výhrou 5:4. V semifinále došlo opětovně k souboji s Třebovicemi, avšak další vysokou
výhrou 7:3 následoval postup do finále. Tam prověřili naše kvality Ludgeřovice. Zápas to
byl těžký a napínavý. Po velkém boji měl však nakonec vítěznou tečkou pro naše kluky,
kteří zvítězili 5:4. Radost z poslední výhry byla obrovská a třešničkou na dortu bylo
vyhlášení nejlepšího brankáře turnaje, kterým se stal "Haťský gólman" Adam Pustelník.
Další turnaj čeká kluky na jaře a pevně věřím, že budeme opakovat skvělý výkon který jsme
předvedli na tomto turnaji.
Vojtěch Bartl

I. Slezská výstava v Hati
Ve dnech 19. – 20. září 2015 se konala již VII. Slezská výstava králíků, holubů
a drůbeže, kterou pořádala ZO ČSCH HAŤ. Tato velmi aktivní chovatelská organizace
nedaleko polských hranic pořádá již pravidelně 3 týden v září výstavu pod širým nebem
v době, kdy se v obci slaví „kermáš“ – vysvěcení chrámu svatého Matouše. Obec v této době
ožívá mnoha doprovodnými akcemi a atrakcemi – kolotoče, chovatelská a zahrádkářská
výstava, stánky a atrakce pro děti. Chovatelé již tradičně připravují výstavu, na které se
prezentují chovatelé z České republiky a Polska, proto se postupem času stala tato výstava
velmi oblíbenou nejen mezi chovateli, ale i pro širokou veřejnost. Pravidelně je zde
vystavováno kolem 1700 zvířat, což řadí výstavu mezi jednu z největších na Moravě a ve
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Slezsku. Nepochybně jde o rozsáhlou výstavu překračující hranice kraje, navíc byla
v letošním roce doplněna o okresní výstavu okresu Opava.
Jelikož se jedná o jednu z posledních výstav na severní Moravě, mnoho lidí
nepohrdne tímto chovatelským svátkem a Slezskou výstavu v Hati obešle svými chovy.
Haťští chovatelé udržují přátelství s dvěma spolky z Polska a to s Ratciborze a Radlina, kde
má chovatelství velkou tradici. Slezská výstava v Hati bývá velmi dobře připravena po
organizační stránce, a je zde vystavena velmi pestrá škála různých plemen. Mimo výstavní
expozice zde na návštěvníky čeká bohaté občerstvení a doprovodný program (trampolína,
nafukovací hrad, jízda na koních…).
Při poslední Slezské výstavě v roce 2015 bylo vystaveno téměř 1 700 zvířat. Třetí
nejpočetnější expozicí byla expozice králíků s 333 přihlášenými zvířaty. Tuto část hodnotili
posuzovatelé Ing. Blokeš Josef, Ing. Jurečka Jiří, Koláček Petr, Kajnar Vojtěch a Stolařik
Lumír. Nejlepší kolekci předvedl Pavel Sikora s králíky plemene saténový slonovinový.
Další pěknou kolekci předvedl Jan Matoušek se svými Aljaškami a Mgr. Šula Milan
s českými červenými. Nejlepší polský chov patřil burgundským králíkům od Bogdana
Szkatuly z Radlina. Celkem bylo rozdáno 25 čestných cen a 2 poháry.
V expozici holubů bylo vystaveno ve 125 voliérách celkem 500 holubů. Tuto část
hodnotili posuzovatelé Holaň Jiří, Wieder Pavel, Gaš Evžen, Kuras Miroslav, Popelek Jiří
Dis, Ing. Gajda Petr. Nejlepší kolekci předvedl Jan Palm z Hati, jehož holubi plemene gigant
obdrželi pohár pro nejlepšího užitkového holuba, mezi voláči byli nejlepší čeští staváci
přítele Miroslava Kyšky z Krnova. Nejpočetněji bylo zastoupeno právě plemeno českého
staváka a to hned 88 ks. Nejlepší polský vystavovatel byl Miśko Marian se svými
Rzeszowskými výstavními holuby. Velmi kvalitní kolekci dále vystavili Ing. Gerhard Stein
– figurita, Malčok Rudolf – říman, Nowak Józef (PL) – mondén, Slanina Ervín – český
stavák a další. Posuzovatelé celkem udělili 27 čestných cen a 3 poháry.
Expozici drůbeže hodnotili Svoboda Jindřich, Lipowský Marián, Uher Milan, a
Krenželok Petr. Bylo vystaveno 435 ks drůbeže, z toho 66 ks hus rozmanitých plemen, 54
ks kačen a 309 ks hrabavé drůbeže. Na konci byla expozice 3 voliér okrasných bažantů,
kterou vystavili kolegové z Polska. Nejlepší kolekci výstavy předvedl Martin Richta s husou
českou. Tato kolekce byla oceněna 98, 96, 96 bodů, za niž obdržel vítězný pohár. Nejlepší
polský vystavovatel byl GalazkaAndzrej s kolekcí kachen saských. Posuzovatelé udělili
celkem 28 čestných cen a 2 poháry.
Jednotlivé organizace soutěžili o nejlepší organizaci Slezska. Tento ročník poprvé
ovládli chovatelé z Polského Radlina s počtem bodů 3082,5, na druhém místě se umístili
chovatelé z Dolní Lutyně s 3019 bodů a třetí příčka patřila základní organizaci
Markvartovice s počtem bodů 3002,5. Celkově se soutěže zúčastnilo 20 přihlášených
chovatelských družstev.
Poděkování patří především všem chovatelům, kteří se zasloužili o zdárný průběh
výstavy, také jejich manželkám a partnerkám, jelikož i ony se podíleli na zajištění
občerstvení u výstavy. Dále poděkování patří všem sponzorům, kteří podpořili finančně či
materiálně Slezskou výstavu v Hati i Obecnímu úřadu Hať za podporu spolkové činnosti.
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Co dodat závěrem. Snad jen tolik, že VII. ročník Slezské výstavy v Hati nebyl jen
velkou pastvou pro oči všech návštěvníků a chovatelů, ale i místem, kde se potvrdilo, že
chovatelství a vztah ke zvířatům se z našeho života nevytrácí. Věřím, že si tato výstava
krajského charakteru vydobyla své místo v chovatelském kalendáři a v příštím roce se opět
všichni sejdeme na již VIII. Slezské výstavě.
Petr Gajda, jednatel ZO ČSCH HAŤ

II. ročník Hubertovy jízdy v Hati
Dne 31. 10. 2015 se uskutečnil II. ročník Hubertovy jízdy v Hati, u manželů Václava
a Miroslavy Cigánových. Akce se zúčastnili jezdci na koních z okolních vesnic. Jízdu
doprovázeli i ti, kteří neměli možnost jet v sedle (pro ně byli připraveny traktory s
vlečkama). Po zahájení jízdy místostarostou obce se jezdci rozjeli.
Jezdeckou sezónu každý rok uzavírá na podzim Hubertova jízda. Je nazývána dle
patrona lovu – sv. Huberta. Hubertova jízda v Hati byla pojatá rekreační vyjížďkou do
terénu, přátelským setkáním a společenskou zábavou. Lišku nyní představuje jezdec s liščím
ohonem připevněným na rameni, který se vydává první na trasu do terénu. Následuje ho lot
jezdců a koní s masterem v čele. Master je nejdůležitější osoba jízdy. Pečlivě zaznamenává
veškeré prohřešky jezdců – pády, odmítnutí skoku, různé neposlušnosti a drzosti, mezi jeden
z nejhorších přestupků patří i předjetí mastera.
Jelo se různě členitým terénem (pole, lesy) kde byli připraveny překážky. Zhruba v
polovině trasy v lese Hubertě, byly pro jezdce a diváky připraveno občerstvení a odpočinek.
Celá jízda byla ukončena závěrečným dostihem v Karloveckém sadě – Halali. Zde přichází
ke slovu „liška“ – jezdec se zmíněným ohonem, za kterým se všichni vydávají a v plném
trysku se ho snaží dostihnout a ohon ukořistit. Jezdec, který ukořistí ocas, tak se stává králem
honu.
Poslední hold svatému Hubertu byl vzdán v hasičské zbrojnici večer při
svatohubertské zábavě, kde byl zahájen soud se všemi hříšníky, kteří se dopustili během
vlastní jízdy “neodpustitelných” přestupků. Jednotlivě byli předvoláváni před soudní stolici,
dle záznamů mastera obžalováni a potrestáni. Soud pak vyhlásil krále honu a zábava
nerušeně pokračovala.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem zúčastněným jezdcům, spolujezdcům na
traktorech, myslivcům. Dále bychom chtěli poděkovat místním zemědělcům, kteří umožnili
projet přes jejich pozemky.
Už nyní se těšíme na III. Ročník Hubertovy jízdy v Hati, která se uskuteční koncem
měsíce října roku 2016.
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Václav a Miroslava Cigánovi, Pavel Lampart

Haťští chovatelé v Evropě
Ve dnech 13. – 15. 11. 2015 se konala Evropská výstava drobných zvířat ve
Francouzských Metách. Této příležitosti využilo osm členů ZO ČSCH Hať – Roman Pončík,
Václav Cigán, Lumír Prchala, Pavel Lampart, Adam Heglas, David Lampart, Jakub Bortlík
a Pavel Tománek.
Dne 12. 11. 2015 jsme v odpoledních hodinách vyrazili na dlouhou cestu Francie.
Výstava byla obrovská, že nebylo možné ji celou projít. Přes značné organizační problémy
jsme nakoupili kvalitní chovné zvířata.
Pavel
Tománek
obeslal výstavu svými
husami slovenskými, které
byly ohodnoceny 96b. a
94b., což je obrovský
úspěch.
Vrátili jsme se
v neděli 15. 11. 2015
v ranních hodinách plní
zážitků a hlavně
s nakoupenými zvířaty.
ZO ČSCH Hať
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Myslivecké naučné dopoledne.
Myslivci v Hati již letos podruhé vzdělávali děti ze základní školy nejen v oblasti
myslivosti, ale opět se také snažili o posílení kladného vztahu dětí k přírodě, zvěři v ní žijící
a k životnímu prostředí.
Smyslem akce v útulné a příjemně vytopené myslivecké chatě bylo také prezentovat
myslivost a činnost myslivců v jejich dobrovolné práci pro přírodu a její ochranu.
Vyprávění myslivců pana Huberta Bortlíka, Jindřicha Cigána a Jana Legerského bylo
zaměřeno hlavně na zvěř, která se vyskytuje v Hati a je proto pro většinu školáků blízká.
Chlapci a děvčata projevili dobré znalosti při otázkách jak zvěři pomáhat a čeho se
v kontaktu s ní vyvarovat. Beseda pozorné školáky velmi zaujala také ukázkami myslivecké
výstroje a loveckými trofejemi. Chlapci a děvčata si prohlédli jelení, daňčí a srnčí paroží,
zuby divočáka, kožešiny, vycpané dravé ptáky a další zvěř. Zaujala ukázka vábení zvěře
„vábničkou“. Hlavně pro kluky pak nechyběla možnost osahat si lovecké zbraně, střelivo,
myslivecký dalekohled a další lovecké potřeby, které myslivcům slouží.
Školáci si dále pozorně vyslechli, jak myslivci vykonávají ve svém volném čase spoustu
činností, o kterých jinak nikde nemluví, protože to berou za slušnost a samozřejmost.
Každým rokem sázejí stromky, staví a opravují myslivecká zařízení. Nakupují na své
náklady krmivo pro zvěř, které pak od podzimu do jara vkládají zvěři do krmelců
na přilepšenou v době nouze. V době sněhové pokrývky pak zakládají do krmelců
seno. Kromě této základní činnosti pořádají rovněž kulturní a střelecké akce pro širokou
veřejnost.
Závěrem myslivci poděkovali žákům základní školy Hať za pilný sběr lesních plodů a
nechybělo malé občerstvení.
Myslivci z myslivecké společnosti Hubert Hať si dobře uvědomují, že pořádání
podobných akcí s naší mládeží dává naději, že v jejich působení budou mít nové
pokračovatele, kteří budou mít naši přírodu stejně tak rádi jako oni. Touto cestou dětem
přibližují tradice české myslivosti a život v naší krásné přírodě.
Těšíme se na další setkání.
Za MS Hubert - Jan Legerski
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Ha Kultura v roce 2015: první majáles a úspěšný Hafest
Blíží se konec roku a je načase shrnout aktivity Ha Kultury za poslední rok.
Zmínila bych se hlavně o dvou zásadních událostech, které jsou pro spolek
nejvýznamnější, a to Hlučínský majáles a Hafest.
V květnu jsme se pustili do něčeho nového, čímž byl majáles na nádvoří hlučínského
zámku. Důvodem, proč jsme chtěli začít s majálesem, byl fakt, že majáles upadal. I přesto,
že jsme primárně haťský spolek, nám přišlo fajn se znova zapojit do něčeho nového i mimo
působnost naší obce. Majáles jsme koncipovali podobně jako první Hafest - tedy akce „na
zkoušku, ono to nějak dopadne.“ Říkali jsme si, že nemáme moc co ztratit, maximálně
překvapit. A to se nám myslím povedlo. Na majálesu bylo zhruba okolo 1400 návštěvníků,
což na takto “začínající” akci je více než slušné.
Na majálesu vystoupili postupně kapely Sækədʒəwiːə, ThePlaces, David
Stypka&Bandjeez, NeoChess Sunny RNR Band, Staré pušky a Ajdontker. Nejvíce
návštěvníků dorazilo na akci v podvečer a pro mě bylo překvapením to, že největší úspěch
měla skupina Staré pušky, kdy lidé v prvních řadách zpívali společně s kapelou refrény
většiny písní.
Za spolupráci při pořádání majálesu bych takhle na dálku chtěla poděkovat vedení města
Hlučín a společnosti Teplo Hlučín, že nám hned první rok vyšli vstříc a finančně nás
podpořili, aby se vůbec majáles mohl uskutečnit.
O měsíc později následoval Hafest. Počasí nám tento rok přálo, mobilní sprcha splnila
svůj účel, pivo teklo proudem (byť v jednu chvíli trošku pomaleji), jinak vše proběhlo zcela
bez problémů.
Festival odstartovali ostravští Adobre, po nich se předvedli punkáčiCocaine Party,
brněnské akustické duo IAN s doprovodnou kapelou nebo Fleret, které každý jistě zná.
Jak majáles, tak i Hafest s sebou přinesl neočekávané překvapení. Jako hlavní hvězda
vystoupila Vypsaná Fixa. Samotný zpěvák Márdi si Hafest pochvaloval. I když den předtím
hráli na jednom z největších českých festivalů - Rock forPeople, si koncert na Hafestu užili.
Na velkém několikatisícovém festivalu vystupují stovky interpretů, lidé si přijdou
poslechnout velké zahraniční hvězdy a lokální české interprety, které znají, a tak je fajn, že
jedna z těch velkých českých skupin, která sem tam zavítá na malou akci pořádanou
„zespoda“ (tj. nějakou neziskovkou) dokáže i takovou akci ocenit.
Ale zpět k programu. Překvapením pro mnohé bylo vystoupení polských Bongostan.
Nevím, jestli v Hati působí nálepka „zahraniční hvězda“ tak silně, jak tomu bylo třeba u
Rhomanife z Itálie nebo je to žánrem a kvalitou. Bongostan a jejich reggae ska vystoupení
podle mnoha ohlasů lidi opravdu bavilo. I tu starší generaci, což je pro mě osobně úspěch.
Vybrat interpreta, který baví mladé a zároveň i starší publikum.
V tuto chvíli jsme ve fázi, kdy domlouváme interprety na další ročník. Prozatím ještě
nechci zveřejňovat nedokončený program, ale mohu potvrdit datum Hafestu: 4. června
2016.
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Zvažujeme jak české, tak i polské skupiny a doufáme, že se nějakým způsobem
trefíme do černého a každý si na Hafestu najde to své.
Závěr tohoto článku bych chtěla věnovat poděkování. V prvé řadě jsou to
dobrovolníci Ha Kultury, tedy všichni ti, kteří stojí za organizací a prací na samotných
akcích. Poděkování patří i obci Hať, partnerům festivalu- společnostem SaoComputers,
Křížák& Partneři, a Krategus spol. s.r.o. V neposlední řadě patří poděkování i Model Klubu
Hať, za pomoc při přípravách akcí.
Nesmím opomenout ani vás, návštěvníky a obyvatele obce. Ať už se jedná o Hafest
nebo jiné místní akce, navštěvujte je a podporujte. Ať už se jedná o plesy, výstavy,
představení, závody a soutěže na letišti, sportovní utkání, Den obce, dožínky a jiné události,
které se v Hati konají. Lidé, kteří za tím vším stojí, je nedělají pro sebe. A když už věnují
spoustu času přípravám, mnohdy opravdu zadarmo, byla by škoda tyto akce přehlížet.
Přeji všem příjemné a klidné prožití vánočních svátků a do následujícího roku jen to
nejlepší. Začátkem roku zveřejníme první potvrzené účinkující na Hafest, tak sledujte naše
stránky www.hakultura.cz nebo FB stránku Ha Kultury, kde jsou nejnovější aktuality.
Bc. Jana Stočková, Ha Kultura z.s.

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

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE
STOLNÍM TENISE
DNE 28.12.2015 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
OD 14:00HOD – KATEGORIE ŽACTVO
OD 16:15HOD – KATEGORIE DOSPĚLÍ

Pozvánka
HC Hať Vás zve na veřejné bruslení na ZS Buly Aréna Kravaře
dne 26. prosince 2015 od 17.30. Těšíme se na Vás.
41

INZERCE
Prodej vánočních stromků

(smrk a jedle) bude zahájen dne 10.12.2015u pana
Cigána Václava, ul. Lipová 47 (BRANKA). Možnost domluvy na tel. čísle: 737 345 441.
Otevírací doba:
10.12. čtvrtek 13.00 – 19.00
11.12. pátek 13.00 – 19.00
12.12. sobota 08.00 – 18.00
13.12. neděle 08.00 - 18.00
14.12. pondělí 13.00 – 19.00
15.12. úterý 13.00 – 19.00
16.12. středa13.00 – 19.00
17.12. čtvrtek 13.00 – 19.00
18.12. pátek 13.00 – 19.00
19.12. sobota 08.00 – 18.00
20.12. neděle 08.00 – 18.00
21.12. pondělí 08.00- 18.00
22.12. úterý08.00 – 18.00
23.12. středa 08.00 – 18.00
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
Říjen 2015

Koslowská Marta

Listopad 2015

Plaček Osvald

86 let

Kučerová Ingeborga

84 let

Jiřík Ervín

83 let

Návrat Alfréd

82 let

Alders Jan

81 let

Oparty Emil

80 let

Hrušková Leokadie

80 let

Macháčková Eliška

80 let

Plaček Bohumír

75 let

Pěkníková Kristina

75 let

Konečná Štěpánka

91 let
85 let
84 let
83 let
83 let
82 let
82 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Bilík Viktor

75 let

Mokrá Marta

75 let

Mokrý Gerhard

75 let

Placzková Berta
Plačková Edeltrauda

75 let

Smolková Felicita
Plaček Hubert
Gonsiorová Olga
Rupníková Lucie
Lichorobiecová Anna
Šulová Hedvika
Plačková Hedvika
Kozílek František
Biernat Josef

Prosinec 2015

Macháčková Augusta
Pěkníková Žofie
Bortlíková Kristina
Toma Vilém
Novotná Marie
Opartyová Marie
Kalvar Jan
Kerner Vilém
Fojtík Vítězslav

75 let

83 let
83 let
82 let
82 let
81 let
81 let
80 let
75 let
75 let
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Vážení spoluobčané,
přijměte přání šťastných a radostně prožitých
vánočních svátků
a úspěšného vkročení
do nadcházejícího roku 2016
kolektiv vedení a pracovníků obce Hať
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