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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve dnech, kdy se Vám do rukou dostane tento zpravodaj, máme za sebou již téměř
čtvrtinu roku, a proto mě dovolte, abych Vám přiblížil, jak probíhala a co se v tomto
období událo v naši obci.
Jako každoročně úvod nového roku byl zahájen Novoročním koncertem v chrámu
sv. Matouše. Letošní ročník byl specifický v tom, že byl zahrnut do česko-polského
projektu pod názvem „Hudba nezná hranice“. Na tomto koncertě vystoupil Sbor
sv. Matouše a sv. Hedviky z Hati společně se Sborem sv. Anny z Krzyżanowic, dále
Dechový orchestr gminy Krzyżanowice, Haťský komorní kvintet a smíšený pěvecký
sbor Technické univerzity Ostrava. Všichni účinkující nám připravili nádherný kulturní
zážitek, za což jim patří velký dík. Dobrovolné vstupné na tomto koncertě bylo určeno
na charitativní účely, výtěžek 11.211,-Kč byl rozdělen stejným dílem a putoval Charitě
Hlučín a Nadačnímu fondu českého rozhlasu – Světluška. Všem vám, kteří jste se
zúčastnili letošního novoročního koncertu a jakoukoli měrou přispěli, patří obrovské
poděkování. Celý koncert byl spolufinancován Evropským fondem pro regionální
rozvoj a obcí Hať.
Začátek roku patří rovněž tradiční akci a tou je Tříkrálová sbírka. V letošním roce
naši koledníci vybrali ve velmi mrazivém dopoledni pro dobrou věc jednu z největších
částek v historii. Všem malým koledníkům, ale i dospělému doprovodu patří velké
poděkování.
Plesová sezóna byla zahájena Obecním plesem. Dovoluji si touto cestou upřímně
poděkovat za Vaši účast na Obecním plese a za vytvoření příjemné atmosféry celého
večera. Zvlášť si dovolím poděkovat za štědrost a velkorysost dárcům věcných i
finančních darů do „tomboly obecního plesu“.
Ale ne všem spolkům a organizacím se podařilo zorganizovat ples i přesto, že
termín plesu byl pevně stanoven. Proto mé poděkování patří těm spolkům a
organizacím, které v letošní plesové sezóně zorganizovaly společenský ples pro naše
občany.
V kostce bych Vás chtěl seznámit s realizací akcí v naší obci daných letošním
rozpočtem obce.
Právě v tomto období by měli naši dobrovolní hasiči být obdařeni repasovaným
hasičským autem s cisternou zn. TATRA. V měsíci únoru byl vymalován celý obecní
úřad, malbu provedli zaměstnanci obce. V letošním roce máme naplánovanou opravu
místní knihovny, zatím byl proveden projekt na rozmístění regálů a pracoviště
knihovnice. V únoru a březnu se rozdávaly do našich domácností kompostéry. Tímto
opět pomůžeme ke správné likvidaci biologického odpadu. V březnu se nám podařilo
opravit resp. vyměnit čtyři kusy již zchátralých autobusových zastávek. Doufám, že
nám budou sloužit pouze k tomu účelu, ke kterému sloužit mají. Začátkem měsíce
března proběhla výměna rozhlasové ústředny místního rozhlasu a doplnění veřejného
rozhlasu o čtyři bezdrátová rozhlasová hnízda. Rovněž byly vyhlášeny dvě soutěže na
dodavatele staveb: „Chodník k Hubertu“ a „MK Rychlovecká“.
Práce na zvelebení a zkrášlení obce budou pokračovat po celý letošní rok, ale nechci
se jen zmiňovat o pracovních záležitostech a proto si Vás dovolím pozvat na další
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kulturní akci výše zmiňovaného projektu a tou je tradiční májový koncert „Hudba nezná
hranic“, který se uskuteční v sobotu 20. 5. 2017.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících jarních dnů hodně zdraví,
spokojenosti a pohody.
Werner Vyletělek, starosta obce

Jakou chceme mít obec?
Je tomu právě rok, kdy jsem ve zpravodaji položil tuto otázku. Po roce si jí musím
položit znovu, protože jsou na katastru naší obce prostory, které nejsou zrovna výstavní,
pěkné, čisté.
I naše obec se každoročně zapojuje do akce „Den země“, kdy naši žáci s učiteli
základní školy procházejí okolí obce a vysbírávají veškeré příkopy a různá zákoutí od
různého smetí, papírů, plastů apod. Rovněž myslivci mysliveckého sdružení „Hubert“
provádějí čištění našeho lesa „Hubert“. V loňském roce vysbírali a vyčistili les od již
zmiňovaného papíru, plastu a stavebního odpadu v objemu jednoho traktorového vleku.
V letošním roce se opět chystají na tzv. „probírku lesa“.
Ale najdou se i takoví nadšenci, kteří se pod vedením Elišky Klučkové ml. v neděli
12. 3. 2017 sešli a vyrazili po polních cestách okolo Hatě – výsledek- vysbíraných
plných 20 ks igelitových pytlů již výše jmenovaného odpadu. Všem takovým, kterým
není lhostejná příroda v okolí obce, patří obrovský dík.
Jsou mezi námi možná i takoví, kterým je ale vzhled naší obce a okolí lhostejný.
I na katastru naší obce se objevila takováto černá skládka – viz fotografie. Černé
skládky jsou přetrvávajícím
problémem v oblasti ochrany
životního prostředí každého
města a obce. Představují
riziko pro životní prostředí
a v některých případech i pro
lidské zdraví. Hrozba pokuty
zřejmě
hříšníky
vůbec
neodrazuje. V posledních
několika letech patří mezi
převažující složky odpadu,
které jsou odkládány na
»černých skládkách«, odpady
stavební,
staré
textilie,
pneumatiky, starý nábytek,
složky komunálního odpadu a
vysloužilé elektrospotřebiče.
Naše obec zabezpečuje likvidaci odpadu v dostatečné míře – elektrozařízení
pocházející z domácností (nejčastěji recyklovaná elektrozařízení jsou ledničky, pračky,
myčky, vysavače, sušičky, sporáky, plotny, mikrovlné trouby, el. topidla, el. vrtačky
atd.), mohou občané bezplatně odevzdávat na technickém dvoře na ul.
Na Stráni 2, Hať každé první úterý v měsíci od 16.00 do 18.00 hod. Drobná
elektrozařízení a elektroodpad, jako jsou vysoušeče vlasů, mixéry, kávovary, žehličky
na vlasy či třeba malé vrtačky mohou občané bezplatně vhazovat do kontejneru
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na ul. Lipová 52 u technického dvoru, ul. Lipová 223 u prodejny Tempo Jo
a na ul. Na Chromině u základní a mateřské školy.
Ostatní velkoobjemový odpad realizujeme 2 x ročně. Letos to bude
v termínech: sobota 29. 4. 2017 a sobota 2. 9. 2017.
Vážení
občané,
buďme
všímaví
a
nenechme si znečišťovat
naši obec a její okolí.
Budu vděčen, pokud se
do aktivní ochrany naší
obce
před
znečisťováním odpady
zapojíte. Nemyslím tím
pouze oznámit nám již
existující skládku v
obci, o tom máme
přehled, ale pokud jste
svědky,
jak
někdo
vyváží odpad do naši
obce, prosím o Vaši
pomoc k určení osoby,
která odpad do obce
vyhodila.
Odpovím na otázku z úvodu tohoto příspěvku – stejně jako loni – „Chceme
mít obec čistou, zdravou a samozřejmě bez černých skládek“.
Werner Vyletělek, starosta obce

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 13.zasedání dne 13.3.2017
zabývalo především:
-

Schválením programu 13. zasedání a kontrolou plnění usnesení z 12.zasedání ZO
Informací z jednání RO od 12.zasedání ZO
Projednáním Dodatku č.1 k Veřejnoprávní smlouvě mezi městem Hlučína a obcí
Hať
Projednáním novely NV č.37/2003Sb, ve znění NV č.414/2016 Sb., tj. úpravou
měsíční odměny členů ZO
Prodejem obecních pozemků p.č. 3041/2 a 3041/3, k.ú. Hať
Revokací usnesení č.Z9/8a ze dne 8.6.2016
Majetkoprávním vypořádáním pozemku p.č. 1916/2 k.ú. Hať
Obecně závaznou vyhláškou č.1/2017 o stanovení podmínek pro pořádání
kulturních a společenských akcí
Vyřazením hasičského vozu Škoda 706 a ústředny místního rozhlasu z majetku obce
Zprávou kontrolního a finančního výboru o činnosti v roce 2016
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ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostí spolku se sídlem mimo obec Hať o snížení nájmu KD a osvobozením od
-

platby MP ze vstupného
Žádostí o poskytnutí dotace na rok 2017 na projekt Poradna pro osoby se zdravotním
postižením
Dodatkem č.1 k Veřejnoprávní smlouvě uzavřené mezi obcí Hať a městem Hlučín
Oceněním bezpříspěvkových dárců krve
Určením adresáta, kterému bude darován výtěžek z dobrovolného vstupného
(charitativní účely) z Novoročního koncertu
Vypsáním výběrového řízení na dodávku kompostérů na bioodpad a příkazní
smlouvou na zajištění zadávacího řízení na VZ malého rozsahu
Žádostí občanů o odkup pozemků p.č. 3041/2 a 3041/3, k.ú. Hať, z vlastnictví obce a
zveřejněním záměru obce tyto pozemky prodat
Žádostí občanky o provádění úplatné zimní údržby na soukromém pozemku
Zakoupením věcných darů do tomboly XIX.Bálu Hlučínska
Zastavením exekuce na dlužníka obce ze starých období pro nevymahatelnost
Návrhem Obecně závazné vyhlášky obce na zákaz domovního prodeje v obci
Návrhem na rekonstrukci autobusových zastávek v obci
Žádostí o navýšení počtu autobusových linek v dopoledních hodinách
Žádostí ředitele p.o ZŠ a MŠ Hať o ukončení pracovního poměru a vypsáním
výběrového řízení na obsazení této pozice
Výroční zprávou OÚ Hať o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
č.106/1999Sb.
Žádostí o připojení obce k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
Změnou dodatků k Zásadám o poskytování cestovních náhrad u zaměstnanců a
zastupitelů obce
Uzavřením smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení úplatného věcného břemene mezi
obcí a ČEZ Distribuce
Smlouvami o dílo na vypracování žádosti o dotaci na projekty Výsadba zeleně
v extravilánu obce Hať a Výsadba zeleně v intravilánu obce Hať
Žádostí občanů o zřízení veřejného venkovního kluziště v obci
Pořízením nové rozhlasové ústředny
Podáním žádosti o dotaci z rozpočtu MSK na výstavbu chodníku a lávky pro pěší
před Hostincem u sv. Mikuláše
Žádostí denního stacionáře Dětská rehabilitace Hlučín o poskytnutí pravidelného
finančního příspěvku na pobyt našeho občana
Schválením účetní závěrky p.o. ZŠ a MŠ Hať za rok 2016
Závěrečným účtem obce Hať za rok 2016
Úpravou měsíční odměny členů ZO v návaznosti na novelu NV č.37/2003Sb, ve
znění NV č.414/2016 Sb.
Vyúčtováním obecního plesu konaného dne 21.1.2017 v KD
Zadáním zpracování projektové dokumentace na akci Výsadba dřevin v obci Hať
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-

Monitoringem Komunitního plánování Hlučínska za rok 2016
Regenerací povrchu tenisového kurtu
Odprodejem části obecního pozemku č.2824/10 k.ú. Hať
Výpovědí veřejnoprávní smlouvy na výkon speciálního stavebního úřadu
Oceněním ředitele ZŠ a MŠ Hať, p.o., ke Dni učitelů
Revokací usnesení ZO č. Z9/8 – kácení tújí na hřbitově a nově provedením ořezu
Účelově vázanou dotací pro TJ Sokol Hať
Vypsáním výběrových řízení na akci Hať – oprava MK Rychlovecká a Hať –
chodník podél části MK K Hubertu a zatrubnění otevřeného příkopu
Služební cestou místostarosty a zástupců SDH – pořízení repasovaného hasičského
vozu
Prominutím nájmu za pronájem KD pro SDH Hať na akci 40.let družby
s partnerskou obcí Qullendorf
Připojením obce k akci Hodina Země 2017
Programem 13.zasedání ZO konaného 13.3.2017
Majetkoprávním vypořádáním pozemku p.č. 1916/2, k.ú. Hať, formou daru od ŘKF
Hať
Úhradou ztráty společnosti ARRIVA Morava za poskytovanou službu v roce 2016
Zadáním zpracování dokumentace Krizová připravenost obce na řešení
mimořádných událostí a krizových situací
Žádostí o podporu IX. Setkání opuštěných a postižených dětí MSK, ZLK a OLK
Žádostí majitele pozemku p.č. 749/2 k.ú. Hať o přeložení odvodňovacího kanálu
Vyřazením zastaralého hasičského vozu Škoda 706 z majetku obce

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás v tomto příspěvku informovat o připravovaných investičních
záměrech, které budou probíhat v naší obci v následujících měsících. I v letošním roce
se bude obec ucházet o dotace na řadu nových staveb, na opravy komunikací, na
pořízení techniky a vybavení pro hasiče či výsadbu zeleně v obci a jejím okolí.
Ke konci roku 2016 jsme podali žádost a dotaci na Státní fond dopravní
infrastruktury na vybudování chodníku pro pěší na části místní komunikace K Hubertu
a to od křižovatky ulic Lipová, U Střediska a K Hubertu navázáním na chodník končící
u pana Kotuly až po komunikaci ke hřbitovu. V rámci stavby bude provedeno
zatrubnění otevřeného příkopu v délce asi 85 m, budou zbudovány vjezdy k jednotlivým
nemovitostem a na křižovatce bude z důvodu zvýšení bezpečnosti chodců zřízen
nasvětlený přechod pro chodce. Pokud se žádostí neuspějeme, bude se stavba realizovat
z rozpočtu obce. Taktéž by měla být v tomto roce ukončena investiční akce dostavba
MK Rychlovecká v úseku k rodinnému domu pana Daniela Kořistky a současně oprava
kanalizace a povrchu vozovky v úseku od pana Baiera až po rodinný dům pana Brože.
V těchto dnech již na obě akce probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby.
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Ministerstvo pro místní rozvoj vypsalo dotace na opravy místních komunikací. Ke
konci roku 2016 jsme podali žádost o dotaci. Pokud bychom uspěli a získali peníze,
realizovala by se oprava místní komunikace K Remízce v délce asi 1 km a to úsek od
rodinného domu pana Oleckého až po odbočku na Karlovec.
V rámci projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí
v Euroregionu Silesia“ jsme se zapojili do projektu, v němž se ucházíme o dotaci na
techniku a vybavení pro jednotku SDH. Do projektu je zapojeno na české straně celkem
7 příhraničních obcí – kromě naší obce také obce Píšť, Šilheřovice, Chuchelná,
Strahovice, Rohov a Sudice, na polské straně dvě gminy Krzyźanowice a Krzanowice.
V rámci tohoto projektu budou členové naší jednotky SDH také absolvovat odborná
školení a několik společných tematických cvičení ke zlepšení vzájemné součinnosti
všech jednotek zapojených do projektu.
V letošním roce se hodláme taktéž zaměřit na výsadbu zeleně v naší obci.
Vytipovali jsme několik lokalit, kde by se zamýšlený záměr dal realizovat. Z operačního
programu Životní prostředí, z prioritní osy 4. Ochrana a péče o přírodu a krajinu se
ucházíme o dotaci na výsadbu lipové aleje podél polní komunikace Krzyźanowická
vedoucí k poldru Pískovna a na výsadbu stromů a keřů na travnaté louce pod
parkovištěm před mysliveckou chatou. V intravilánu obce by se mělo jednat o 4
lokality, kde by se měla výsadba realizovat – hřbitov a jeho okolí, travnaté hřiště za
obecním úřadem a na ulici U Bečvy a na obecním pozemku, kde je plánována stavba
domova důchodců na ulici Na Chromině. V současné době je zpracována kompletní
projektová dokumentace, která byla rovněž konzultována na ostravském pracovišti
Agentury ochrany přírody a krajiny. Celkem by mělo být vysázeno 153 ks listnatých
stromů, druhů - lípa, javor, buk a dub, 180 ks tisů červených a několik desítek místních
dřevin a keřů jako je dřín, líska, trnka, bez černý a růže šípková. Pokud půjde vše hladce
a dotaci získáme, tak se samotná výsadba s největší pravděpodobností bude realizovat
v jarních měsících roku 2018. V opačném případě by se výsadba prováděla postupně
z rozpočtu obce. O dalších menších opravách, které už v obci proběhly, Vás informoval
starosta obce ve svém příspěvku.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

Nejnovější kalkulačka ČSSZ pro vás vypočítá
výši starobního důchodu
Zbývá vám do důchodu pět let, nebo méně? Už víte, kolik
budete dostávat peněz? Česká správa sociálního zabezpečení
na svých webových stránkách zveřejnila nejnovější kalkulačku
pro výpočet částky, na kterou budete mít každý měsíc nárok.
Ať už jste po celý život pracovali pro jediného zaměstnavatele, nebo je vaše
pracovní historie pestřejší, do hry o výpočet starobního důchodu vstupuje více faktorů.
ČSSZ zveřejnilo novou kalkulačku, která vám spočítá, jaký důchod vás čeká. Také vám
ale pomůže zorientovat se v tom, co vše pro výpočet výsledné částky potřebujete.
Co vše si šikovný nástroj zjistí sám a co je potřeba zadat
Stačí jen několik kroků a systém pro vás vše nejen spočítá, ale také si sám doplní
důležité informace, jako evidované doby pojištění, náhradní doby pojištění, vyměřovací
základy a příjmy, a to až zpětně od roku 1986.
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Ručně lze pak doplnit předpokládané údaje, vztahující se k době, která vám
do důchodu zbývá. Samozřejmostí je možnost zadat do nástroje pro výpočet také údaje,
které v automaticky doplněných datech chybí. Jde například o tzv. náhradní doby
pojištění, které se prokazují až při podávání žádosti o důchod a zahrnují období studia
na úrovni středního a vysokoškolského vzdělání, péče o dítě ve věku do 4 let, vojenskou
či náhradní vojenskou službu a další položky.
Tři uvažované scénáře a pro koho je kalkulačka určena
Vzhledem k předpokladu, že si tuto informaci budete vyhledávat v předstihu, ukáže
kalkulačka hned tři výsledky, podle několika základních scénářů. První varianta uvažuje
nejnižší výši důchodu, dále zjistíte uvažovaný střed a případnou nejvyšší variantu,
vycházející z optimistického předpokladu.
Informaci o výši je možné zjistit u starobního důchodu či předčasného starobního
důchodu.
Co potřebujete, aby si kalkulačka zjistila potřebná data
Pro použití kalkulačky s automatickým doplněním dat je potřeba mít zřízenou
datovou schránku. Jen tak se z databáze načtou a vyplní větší část základních informací.
Pokud datovou schránku ještě nemáte, můžete si ji jednoduše založit na kontaktních
místech veřejné správy, tzv. Czech Pointech, a to zdarma.
Pro ty z vás, kdo si z jakýchkoli důvodů datovou schránku zřizovat nechtějí, je
na stránkách ČSSZ k dispozici ještě jedna kalkulačka, do které se však všechna data
musí zadat ručně.
Jste-li po výpočtu na pochybách, že je částka správná, můžete kontaktovat úřady
na lince přímo vyhrazené účelům důchodového pojištění, a to na telefonním čísle
257 062 860. Dáváte-li přednost osobnímu kontaktu, jsou vám k dispozici kanceláře
správy sociálního zabezpečení, pod které spadáte.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Získání nových znalostí a zkušeností přímo v reálném prostředí
firem, s tím přichází projekt Vzdělávání praxí

Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodněným na pracovním trhu zvýšit jejich
úroveň kvalifikace a tím se na trhu práce snadněji uplatnit.
Konkrétně je projekt určený lidem starším 15 let s nízkou úrovní kvalifikace,
uchazečům o zaměstnání, rodičům na/po rodičovské dovolené nebo například lidem nad
50 let. Zájemci o vzdělávání praxí si následně vybírají z nabízených pozic jednotlivých
firem, kde pak také samotnou praxi pod vedením zkušeného mentora absolvují. Kromě
získaných zkušeností přináší projekt účastníkům také případnou možnost budoucího
uplatnění v dané firmě.
Na druhé straně se do projektu zapojují firmy z celé České republiky (tzv.
poskytovatelé vzdělávání praxí), kteří vypisují jednotlivé nabídky pozic. Ti si naopak
účastí na projektu vyzkouší potencionálního zaměstnance v praxi, ověří mentorské
schopnosti svých zaměstnanců a získají kompenzaci vynaložených nákladů na
vzdělávání praxí.
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Pro veškeré dotazy, individuální poradenství a případnou pomoc s registrací jsou
uchazečům, účastníkům i poskytovatelům vzdělávání praxí ve všech krajích k dispozici
Regionální projektoví manažeři.
Uchazeči o účast v projektu a firmy se mohou hlásit na www.vzdelavanipraxi.cz.
Další informace naleznete také na facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalšího vzdělávání, příspěvkovou organizací
Ministerstva práce a sociálních věcí a je financován z Evropského sociálního fondu
prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Mgr. Tomáš Odstrčil, Regionální projektový manažer - Moravskoslezský a Olomoucký kraj
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PODĚKOVÁNÍ
Vyznamenání občanů naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, nám zaslal oznámení o
vyznamenání občanů naší obce za bezplatné dárcovství krve a krevních
složek.
Za 40 bezpříspěvkových odběrů byli Zlatou medailí na Magistrátu města Ostravy
oceněni
dne 4.10.2016 p. Lumír Popelek
a 12.12.2016 p. Jiřina Langová
a v Praze na slavnostním shromáždění dne 3.12.2016 za 250 bezpříspěvkových odběrů
krve a krevních složek byl oceněn
p. Rudolf Heiduczek
Obec Hať si velmi váží jejích humánního přístupu a za ochotu darovat krev nebo krevní
složky je ocenila věcným darem a ještě jednou jim jménem všech, nejen těch, kterým
pomáhají navrátit zdraví, za jejich hluboce lidský postoj děkuje.

Plakety Dar krve - dar života předány
Dne 3. prosince 2016 se v Malostranském paláci v Praze konalo již páté setkání
výjimečných dárců krve, kteří dovršili 250 čestných darů krve nebo její složky. Na
tomto setkání, které se koná jednou za dva roky, byla předána nejvyšší vyznamenání
ČČK dárcům krve - plakety Donum sanguinis - donum vitae neboli Dar krve - dar
života.
Dárcům krve poděkoval za jejich humanitární čin prezident Českého červeného
kříže Marek Jukl. Spolu s ním ocenění předával Miloš Bohoněk, který zastupoval
Společnost pro transfúzní lékařství ČLS J.E.Purkyně. Ocenění dárci, mezi nimiž byli
i dva, kteří darovali více než 300 krát, představují vzor, hodný následování, uvedl mj.
prezident ČČK.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými je občan obce Hať
pan Rudolf Heiduczek,bytem U Střediska 454/18,
který má v naší evidenci 255 bezpříspěvkových odběrů krve.
V letošním roce bylo uděleno 155 plaket, celkový počet plaket udělených v ČR
tak dosáhl čísla 307, přičemž počet dárců, kteří dosahují výjimečného počtu 250 darů
krve a jejích složek v posledních letech narůstá, což svědčí o motivující roli ocenění.
Drtivá většina dárců si pro vyznamenání přijela ze Severní Moravy, kde je tradice
dárcovství krve velmi živá, jako jeden z projevů nutné solidarity, s jejíž nutností byli
zdejší havíři a hutníci často konfrontováni.
Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak morálně ocenit jeho hluboce lidský
postoj a využijete jeho příkladu k další propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve.
Jana Stanovská, ředitelka Oblastního spolku Českého červeného kříže Frýdek-Místek
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Poděkování
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se s Vámi podělit o krásné překvapení, které se mi přihodilo v neděli při
mé krátké odpolední procházce po katastru obce. Tentokráte jsem se vydal do polí na
severní část katastru, k větrné elektrárně a přes polesí Hubert po hlavní silnici zpět do
obce. I když v otevřené krajině značně foukalo a obloha byla zatažená, tak to byla
krásná procházka probouzející se jarní přírodou, při které člověk přestává alespoň na
okamžik přemýšlet o práci, o všedních záležitostech a při chůzi v klidu přírody si
důkladně pročistí hlavu i mysl.
Ale to není ten hlavní důvod, proč jsem se rozhodl napsat tento článek. Při zpáteční
cestě jsem na silnici před altánkem v polesí
Hubert potkal partu mladých lidí z naší
obce, kteří byli vybavení igelitovými pytli
na odpad a sbírali po příkopech a v lese vše
co do přírody nepatří a co tam odhodili jiní
bezohlední občané, kteří tudy projíždějí. Byl
jsem jejich konáním velice mile překvapen.
Na otázku kdo je tímto úkolem pověřil, jsem
dostal krátkou a strohou odpověď:
„Rozhodli jsme se sami od sebe“. Celou akci
zorganizovala Eliška Klučková ml., které
není nepořádek okolo silnic lhostejný. Na
akci se dále podíleli: Aneta Nováková,
Veronika Kosteinová, David Mucha, David
Heneš, Jakub Bach, Daniel Kichner, Marek
Poštulka a Ondřej Lasák. Vysbírali okolí
Úvozové cesty, Krzyźanowickou cestu
k poldru Pískovna a hlavní silnici na
hraniční přechod do Polské republiky až
k odbočce k větrné elektrárně.
Celkově
odpadem naplnili 20 pytlů. Za jejich
příkladný počin bych jim chtěl alespoň touto
cestou vyslovit obrovské poděkování.
A toto je Úvozová cesta v pondělí
ráno……. dvě půllitrové láhve od alkoholu.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

Názor účastníka
Cílem této akce nebylo jen zkrášlit prostředí, ve kterém žijeme, ale šlo také o to,
dostat se do přírody. Proč tedy nespojit příjemné s užitečným? Akce se konala 12. 3.
2017, počasí nám celkem přálo a proto nám nic nebránilo v tom udělat dobrou věc pro
naši obec. Celkem se nasbíralo dvacet pytlů odpadů, o jehož likvidaci se dle domluvy
postarala obec. Celkově tuto akci považuji za zdařilou a doufám, že se příště sejdeme
ještě v hojnějším počtu, který zabezpečí, že se odpadu budeme moci podívat na zoubek i
v dalších částech obce.
Za kolektiv, David Heneš
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INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat: www.hlucinsko.tv
Šilheřovice: Den pro ženu
Hať: Maškarní ples pro děti
Hlučínsko: Ples SOH v Kravařích
Hlučín: Den otevřených dveří na zámku
Hať: Obecní ples
Hať: Novoroční koncert
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v obci Hať
Co je možné uložit:
Do kontejnerů je možné vkládat pouze: domovní odpad objemného charakteru, např.
starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla,
zrcadla, staré sportovní náčiní, televizory a PC monitory, pneumatiky, nebezpečné
odpady (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje, fritovací
oleje a obaly od nich).
Do kontejnerů nepatří: zemina a stavební sutě
Množství odpadu, které lze odevzdat:
3
4 m (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil)
Přistavení a svoz kontejnerů:
sobota dne 29.4.2017 a sobota dne 2.9.2017, vždy
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele obce Hať. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na 1.října 2017 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili
v období od února 2017, s trvalým pobytem v naší obci, a kteří mají zájem o účast na
této akci, nechť se dostaví s rodným listem a občanským průkazem matky na obecní
úřad.
Touto cestou se na Vás obracíme z důvodu platnosti zákona č. 101/2000Sb., o
ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a
zákona č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonů (zákon o evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
Těšíme se na Vás.
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♣ Prodej knih na obecním úřadě
Prajzáci III aneb k osudům Hlučínska v době nacistické okupace 1938-1946, autor
Vilém Plaček. Třetí díl knihy o historii života obyvatel na území dnešního Hlučínska
je bohatě doplněn o dobové fotografie. Cena 200,-Kč.
Opavština pro samouky, kniha Víta Skaličky, která přináší gramatický i lexikální
přehled o mluvě z celého širšího Opavska, včetně Hlučínska, západního okolí
Ostravy a Bílovecka. Potěší nejen starší generaci, ale svým zpracováním populárně
naučnou formou oslovuje i mladé čtenáře. Je plně barevná, bohatě ilustrovaná
originálními kresbami a fotografiemi. Cena 320,-Kč.
♣ Hodina země 2017
Hodina Země symbolicky propojuje obce, firmy i jednotlivce v jedinečném
happeningu. Jeho cílem je dát viditelně najevo zájem na společné snaze o ochranu
životního prostředí, zejména klimatického systému Země.
Obec Hať se připojí k akci "Hodina Země 2017" dne 25.3.2017 od 20.30 hod.
do 21.30 hod., kdy bude vypnuto nasvětlení na kostel sv. Matouše v Hati. Všichni,
kdo bydlí či pobývají v obci Hať, pokud to okolnosti dovolí, se mohou k akci připojit
vypnutím osvětlení ve svých domácnostech.
♣ BIO odpad ze zahrádek
Bio odpady z domácnosti a zahrádek máte možnost likvidovat v naší obci těmito
způsoby:
- kompostovat na svém pozemku či zahrádce
- odvážet do sběrných míst na ulici Pod Olšinou (bývala skládka) a na ulici Lipová
(prostranství za točnou autobusu na dolní Hati), která jsou otevřená každé úterý
od 16.00 do 18.00 hod. od dubna do října daného roku
- objednat Bio popelnici (objem 120 l nebo 240 l) ke své nemovitosti, jedná se
o placenou službu OZO Ostrava, s.r.o. Odvoz každé sudé pondělí, tj. 1x za 14 dnů
od dubna do listopadu daného roku.
♣ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že očkování psů proběhne v sobotu dne 13. května 2017
od 12.30 – 13.00 hod. u obecního úřadu a od 13.15 – 13.30 hod. na parkovišti pod
kostelem. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa.
Cena za vakcinaci je 100,- Kč. Psi musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé
osoby.
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SPORT
Stříbrné medaile a pohár pro HC Hať
Začátkem března HC Hať odehrála v soutěži AHL celkem 7 zápasů včetně finále
12.3.2017. V něm Hať podlehla HC Peugeot Opava 0:4 a získala tak stříbro.
HC Hať děkuje všem, kteří je během celé sezony jakýmkoli způsobem podporovali.
Obci Hať za finanční podporu a prezentaci na stránkách obce, všem sponzorům,
rodinám a přátelům a všem fanouškům za přízeň.
Zejména pak děkujeme všem, kteří nás přišli podpořit na finále a vytvořili úžasnou
atmosféru na tribunách. Děkujeme.
HC Hať

Konečná tabulka AHL po play-off
Poř

Klub

Poř.

Klub

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

HC Peugeot Opava
HC Hať
HC Derby Kouty
HC Monaco Kouty
HC Horní Lhota
HC Markvartovice
HC Buldoci Branka
HC Pneu Jaktař
HC Bolatice
HC Autodíly Pema
HC Bohuslavice
HC Otice

13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

HC Mexiko
HC Prajz Hlučín
HC Kozmice
HC SršniPíšť
HC Štěpánkovice
HC Sharks Zábřeh
HC Senior Centrum Opava
HC Kobeřice
HC Viking
HC Isotra
HC Storm
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Cyklovýlet partnerských obcí Česko-polské spolupráce
Partnerské
obce
Česko-polské
spolupráce
Krzyźanowice,
Šilheřovice, Píšť a Hať
se dohodly, že každá
obec co čtyři roky
zorganizuje pro širokou
veřejnost cyklovýlet po
okolí. 1. ročník se
uskutečnil v roce 2015 a
organizátory byla obec
Šilheřovice.
Druhého
ročníku se zhostila obec
Píšť a 3. ročník jsme se
rozhodli uspořádat letos
v naší obci. Akce se
uskuteční v sobotu 6. 5.
2017. Sraz a prezentace
účastníků bude probíhat
od 9:00 hodin v areálu
za hasičskou zbrojnicí
(Lipová
10,
Hať),
společný odjezd je
naplánován na 9:30
hodin. Trasa je dlouhá
asi 30 km a není
náročná. Povede z Hatě směrem na Štípky, k bunkrům v Darkovičkách, poté do Vřesiny
a přes polesí Hubert k hraničnímu přechodu Hať – Tworkow, na polské straně povede
trasa přes obec Owsiszcze ke kostelu sv. Urbánka, odtud na okraj Tworkova a přes
Krzyźanowice zpět do Hatě.
Po dojezdu bude pro účastníky cyklovýletu připraveno za hasičskou zbrojnicí
občerstvení. Akce se bude konat za každého počasí. Zájemci se mohou z důvodu
zajištění občerstvení nahlásit do středy 3. 5. 2017 na OÚ Hať u místostarosty, dále na
telefon 595 020 667 nebo 603 881 182, využít můžete i emailovou adresu
mistostarosta@obechat.cz. Všichni občané milující jízdu na kole krásnou přírodou jste
srdečně zváni.
Mgr. Milan Šula, místostarosta
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Rozpis týmů Tělovýchovné Jednoty Sokol Hať jaro 2017
DATUM
25.3.
so
26.3.
ne
1.4.
so
2.4.
ne
8.4.
so
15.4.
so
16.4.
ne
22.4.
so
23.4.
ne
29.4.
so
6.5.
so
7.5.
ne
13.5.
so
14.5.
ne
20.5.
so
21.5.
ne
27.5.
so
28.5
ne
3.6.
so
4.6.
ne
10.6.
so
11.6.
ne
17.6.
so
18.6.
ne
DATUM
2.4.
8.4.
9.4.
16.4.
21.4.
23.4.
29.4.
30.4.
3.5.
4.5.
6.5.
7.5.
8.5.
13.5.
14.5.
20.5.
21.5.
27.5.
28.5
3.6.
4.6.

ne
so
ne
ne
pá
ne
so
ne
st
čt
so
ne
po
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne

MUŽI A
15:00

Hať - Chuchelná
Ostrava Jih - Hať

16:00

Hať - Vřesina

16:00
16:30
16:30

Kozmice - Hať
Hať – Dolní Lhota
Hrabová - Hať

16:30

13:45
14:15

10:15

Hať- Služovice

15:30
16:00

Strahovice B - Hať
Hať – Bolatice B

16:00

Darkovičky B - Hať

16:30
16:30

Sudice - Hať
Hať - Dobroslavice

17:00

Závada – Hať

17:00

Hať – Bohuslavice B

17:00
17:00

Dolní Benešov B - Hať
Oldřišov B - Hať

17:00

Hať – Darkovice B

Hať - Svinov

17:00

Píšť - Hať
Hať – Velká Polom
Darkovice - Hať

17:00

Strahovice - Hať

17:00

Hať - Šilheřovice

DOROST

13:00
13:45

15:30

Hať - Václavovice

15:30
15:30

17:00
17:00

15:00

MUŽI B
Hať – Štěpánkovie B

Vřesina - Hať
Hať - Bolatice
Malé Hoštice - Hať

ŽÁCI
10:00
12:30

Hať - Bolatice
Jakartovice - Hať

10:00

Hať - Kozmice

10:00

BENJAMÍNCI

16:30

Mokré Lazce - Hať

15:00

Hať – Háj ve Slezsku

16:00

Píšť - Hať

17:00
15:00

Hlučín - Hať
Hať - Píšť

15:30

Hať - Šilheřovice

11:00

Darkovičky - Hať

15:30

Hať – Dolní Benešov

Hať - Vávrovice

Hať - Litultovice
16:30

Slavkov - Hať

14:00

Kozmice - Hať

Háj ve Slezsku - Hať

14:15

Hať - Zlatníky

10:00

Hať - Slavkov

14:45

Bohuslavice - Hať

10:00
15:15

Vávrovice - Hať
Bolatice - Hať

14:45

Hať - Slavkov

14:45

Hať - Vávrovice

10:00

Hať - Jakartovice
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Olympijský vítěz
v Bolaticích!
Sportovní club Bolatice pořádá
pro sportovní jezdce i širokou
veřejnost v sobotu 8.dubna
2017
již
tradiční
závod
horských
kol
„Bolatická
třicítka 2017“. Start hlavního
závodu je ve 12.00 hodin u
fotbalového hřiště. Na trati,
která vede zejména po lesních a
polních cestách, můžete sledovat
jak rekreační jezdce, tak i
držitele závodních licencí. Účast
v letošním ročníku přislíbil
dokonce i olympijský vítěz
Jaroslav Kulhavý. Podrobnosti
na www.bolatickatricitka.cz
SCB

KULTURA

Obecní ples 21.1.2017
V sobotu 21.1.2017 se v sále našeho kulturního domu uskutečnil tradiční Obecní ples.
Po několika letech byla změněna hudba, která hrála zúčastněným k tanci a dobré pohodě
na plese. Letos se nově představila hudební skupina SPEKTRA z Ostravy. Ke krásnému
prožitku přispěl svým tanečním uměním i taneční pár slečna Eliška Otáhalová a pan
Petr Kupčík, kteří v krátkém programu zatančili ukázky několika klasických a
latinskoamerických tanců.
Bohatý bufet, který byl pro návštěvníky připraven, zajistila Tělovýchovná jednota
Sokol Hať. Patří jim za to velký dík!!
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Nemalý dík také patří všem dárcům a sponzorům tomboly na tomto plese. Díky nim
byla tombola pestrá a bohatá. Poděkování patří také členkám a členům kulturní komise,
kteří celý ples zorganizovali. Děkujeme všem!!!
SPONZOŘI OBECNÍHO PLESU: Daniel Kořistka - prodej krmiv, Stavební firma
Rystav, Pavel Dudek – stolařství, Jan Mikeska - MGlas Plast s.r.o., Hercog Petr – voda,
plyn, topení, Mrázek Petr - autolakovna Otte, Pavla Myšková - masážní studio, Konrád
Cigán - BEKO farma, Radovan Ochvat - SAO Computer, Lékárna Hať, Vrbický Jan –
zemní práce, Ing. Ricka Tomáš – stavební práce, Cukrárna Fontána, Vinárna Globus,
Hospoda Hačanka, Kotulová Silvie - manikúra a pedikúra, Jiří Glenz – soukromý
zemědělec, Gospoš Jiří - soukromý zemědělec, Antonín Tyleček – soukromý
zemědělec, Ondřej Kostelník - soukromý zemědělec, Tomáš Dudek - elektroservis, Jiří
Schenk - satelity a antény, Krmiva JANTY, TAP MAL - sdružení malířů, Chacharova
pizza, Ing.František Ševčík, TOSTA truhlářství, Hostinec u sv. Mikuláše, Radim
Pěkník – stolař, Eva Trybová – prodej oděvů, Kosmetika Knyblová, Libor Konečný –
autoservis a pneuservis, Konečná Jarka – květinářství, Hospůdka Štěpán, Hříbek
Michael - Lekob Interiér, Hospoda Na hřišti, Arnošt Němec - hospůdka SKLEP.
pk

Koncert Hudba nezná hranic
Vážení a milí spoluobčané,
blíží se měsíc květen a ten jak známo je spojen s naším tradičním koncertem Hudba
nezná hranic. Možná jste mnozí zaznamenali česko-polský projekt, který má podpořit
spolupráci pěveckých sborů z naší obce a z obce Krzyzanowice. Od loňského září se náš
chrámový sbor sv. Matouše a sv. Hedviky a chrámový sbor sv. Anny spolu podílel na
krásných společných koncertech v Hati a Krzyzanowicích. Je velice příhodné, že
projekt česko-polské spolupráce je nazván Hudba nezná hranice. A právě náš poslední
společný koncert nese už řadu let podobný název. Letos je to již 15 let od prvního
vystoupení a tedy i 15. ročníků v rámci koncertů Hudba nezná hranic. Za tu dobu se
v naší obci vystřídalo mnoho umělců. Vystoupil zde například vynikající jazzový
bubeník Josef Vejvoda, dnes už bohužel nežijící skvělý kubánský trumpetista Lazaro
Cruz, ale také mnoho výborných zpěváků a zpěvaček (Peter Svetlík, Veronika Holbová,
Tomáš Savka, atd.), ale také známí herci a moderátoři ostravských divadel a televizních
pořadů (J. Sedláček, T. Jirman, J. Fišar, P. Miller, a další). V letošním roce je koncert
Hudba nezná hranic naplánován na sobotu 20. května. Začátek koncertu bude v 18.30h a
pokud nám dovolí počasí, bude tento koncert v areálu u kulturního domu v Hati. Po
zkušenostech s pořádáním Dne obce, bychom vám chtěli nabídnout další krásný zážitek.
A opravdu je se na co těšit, jelikož program koncertu tvoří známé skladby filmového
plátna od tak věhlasných autorů jako jsou E. Morricone, A. L. Webber, G. Miller a
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mnoho dalších. Celý večer (cca 2hodiny) bude hrát Jet Set big band – originální
swingový orchestr, který můžete každý měsíc slyšet při jeho pravidelných koncertech
v hudebním klubu Parník v Ostravě. Společně s tímto big bandem vystoupí rovněž
spojené česko-polské sbory a další sólisté.
Vážení spoluobčané, nenechte si ujít tuto opět jedinečnou příležitost a přijďte se
zaposlouchat do slavných hitů. Určitě si každý najde melodii, kterou slyšel ve slavných
filmech – Růžový panter, Tenkrát na západě a mnoho a mnoho dalších. Večerem vás
bude provázet dvorní moderátor
Jet Set Bandu Jan Apltauer.
V případě nepříznivého počasí
se koncert uskuteční v sále
kulturního domu.
Mgr. Pavel Kozel
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HAFEST 3. 6. 2017
Ha Kultura z.s. zve na sedmý ročník festivalu HAFEST 3. června 2017.
Místo konání: Areál u hráze Hať, K Remízce 53A
Doprovodný program: Freerun Prajzská: parkour exhibice, vzdušná akrobacie na
šále, Modelklub Hať
Vstupné: 120 Kč/150Kč (děti do 15 let v doprovodu rodičů vstup zdarma)
Předprodej: Obec Hať (pokladna), Infocentrum Hlučín, Květovárna Ostrava.
PŘEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN OD 3. 4. 2017

Harmonogram:
15:35 - 16:20
ONO
16:45 - 17:40
BANDABAND
18:00 - 18:50
POKÁČ
19:20 - 20:20
NAT OSBORN BAND (USA)
20:50 - 21:45
UDG
22:20 - 23:20
INEKAFE (SK)
23:45 - 00:35
AJDONTKER
Změna programu Hafestu
Máme pro vás bohužel špatnou zprávu. Vystoupení Lenky Filipové na Hafestu se z
důvodu závažného a komplikovaného onemocnění ruší. Moc nás to mrzí, ale bohužel
tohle nikdo neovlivní, zdraví je přednější. Vystoupení bude nahrazeno někdy v
budoucnu, pokud to zdravotní stav Lenky umožní. Děkujeme za pochopení.
Vystupující:
INEKAFE
(SK):
Populární
punkrocková
bratislavská
kapela
INEKAFE byla založena roku 1995 a s
malou přestávkou obráží české a
slovenské festivaly a klubové akce
dodnes. Mezi nejznámější písně patří
např. Růžová zahrada, Príbeh, Ďakujeme
vám, Záverečná či Deja-vu.
www.inekafe.sk
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UDG: Česká pop-rocková kapela
vznikla roku 1998, do povědomí se
dostala roku 2004 vítězstvím v soutěži
Coca Cola PopStar a od té doby je
stálicí na české popové scéně. Netřeba
představovat songy jako: Kurtizána,
Hvězdář, Zpěvy deště, Duše slečny Mai
či novější singl Atomy z posledního
alba Emotikon.
www.udg.cz
Nat Osborn Band (USA): Kapela
brooklynského písničkáře Nata Osborna
funguje od roku 2011 a žánrově ji lze
zařadit mezi soul, funk, reggae, indierock, jazzovou kapelu. Kapela, která
vyprodala kluby v New Yorku,
koncertovala po celých Spojených
státech i Evropě, zavítá se svým
energickým, osobitým a velmi příjemně
poslouchatelným vystoupením i k nám
do Hati.
www.natosborn.com
Pokáč: Mladý český textař a písničkář má
v éteru známý singl Vymlácený entry, v minulosti
spolupracoval s Voxelem, se kterým byl i na turné
či předskakoval Tomáši Klusovi. Začátkem března
se stal Objevem roku 2016 v anketě Žebřík a
zároveň se vydal na vlastní turné Pokáčovo jaro.
www.bandzone.cz/pokac
Bandaband: Ostravská rytmická kapela
Bandaband byla založena roku 1998 a dle svých
vlastních slov se s tím ani trochu nepáře. Výbušná
směs blues, rocku, funku a latiny nutí lidi všech
věkových skupin dupat si do rytmu. Svým
nezaměnitelným zvukem a energií dokáže člověka
rozesmát, roztančit, nadchnout, pohladit po duši i
donutit přemýšlet.
www.bandaband.cz
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Ajdontker:
Havířovsko-karvinská
rocková kapela vydává po svých 6 letech
existence první plnohodnotné album nazvané
Nad věcí. Právě představila nový singl
Koupelna a k ní i videoklip a vydává se na
koncerty v rámci turné Horkýže Slíže. V
jejich tvorbě je slyšet vliv již zmiňovaných
Horkýže Slíže nebo kapely Vypsaná Fixa.
www.bandzone.cz/ajdontker
ONO: Jedná se o hudební projekt písničkáře a buskera Mikiho Kaluse, který vznikl
na jaře 2015 a hudba se pohybuje v mezích popu a alternativy.
FB: www.facebook.com/hakultura
www.hakultura.cz/hafest
Jana Stočková, předseda Ha Kultura z.s., stockova.j@seznam.cz
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Den obce Hať 1. 7. 2017
Obec Hať ve spolupráci s Ha Kulturou a dalšími spolky zve na již tradiční akci Den
obce Hať, který se uskuteční v sobotu 1. července 2017 na prostranství u Kulturního
domu.
HARMONOGRAM AKCE:
15:00 - 15:40 Děti ZŠ, MŠ
16:00 - 16:50 Dolbend
16:50 - 17:00 Projev starosty
17:00 - 17:35 Dolbend
18:05 - 19:00 Ptakustik
19:30 - 20:30 Olga Lounová
21:00 - 22:00 Marek Ztracený
22:00 - 22:05 Ohňostroj
22:30 - 23:30 Queen revival Princess
23:45 - 02:00 Taneční zábava
Marek Ztracený
Marek Ztracený je populární český zpěvák a
držitel mnoha ocenění, který je znám cca od
roku 2008, kdy se stal Objevem roku
v Českém Slavíku a zároveň vydal své první
album „Ztrácíš“. Je autorem mnoha hitů,
např. Káva a sex, O pravdě, Něco končí, Sex
s ex, Povolání syn a další.
Olga Lounová
Olga Lounová je česká herečka, zpěvačka a
závodnice rallye. V současné době se Olga
věnuje hlavně vystupování s kapelou a
herectví v českých muzikálech a televizních
seriálech. Mezi její dosud největší hity patří
Láska v housce s Xindlem X a autorské
skladby K výškám a Brány svaté.
Queen Revival Princess
Queen revival PRINCESS se představuje na
hudební scéně jako revivalová kapela od
počátku roku 1997. Krnovská kapela v čele s
charismatickým představitelem Freddieho,
dokáží během několika okamžiků rozezpívat
a vtáhnout posluchače do atmosféry svého
vystoupení a vyvolat v nich neopakovatelný
zážitek.
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Dolbend
Kapela Dolbend vznikla v říjnu roku 2007.
Jedná se o mladou kapelu, jejíž jádro tvoří
muzikanti se zkušenostmi z různých kapel
hrajících od typické dechovky přes jazz,
swing, rock&roll až po rock. I přesto, že je
domovským městem kapely Dolní Benešov,
tak hráči však nepochází pouize odtud, ale
z celého Hlučínska.
Ptakustik
Hudební skupina rožnovského písničkáře
Tomáše Ptáčka funguje od roku 2013.
Ptakustik sází na chytlavé melodie s českými
texty písní. Je autorem skladeb 10.000
výmluv, Ze sluhy málem králem či nově
vydaného singlu Sám sobě sám.
Jana Stočková, Ha Kultura z.s

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí česko-polské
spolupráce na rok 2017
p. č. Název akce
1. Novoroční koncert
2. Obecní ples u příležitosti 640 let obce
Mezinárodní halový fotbalový turnaj pro ročníky 2006
3. a mladší „O pohár obce Šilheřovice“

Termín

Organizátor

8.1.2017
14.1.2017

Obec Hať
Obec Šilheřovice

28.1.2017

Obec Šilheřovice

Mezinárodní halový fotbalový turnaj pro ročníky 2009
a mladší „O pohár obce Šilheřovice“

4.2.2017

Obec Šilheřovice

11.3.2017
1.-2.4.2017
17.4.2017

Obec Šilheřovice
Obec Píšť
Gmina Krzyżanowice

26.-27.4.2017

Gmina Krzyżanowice

6.5.2017
13.5.2017

Obec Hať
Obec Šilheřovice

4.
5.
6.
7.
8.

Den pro ženu
Velikonoční výstava se sváteční inspirací
Wielkanocna Procesja Konna
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych w
Tworkowie pod patronatem Starosty Raciborskiego

9. 3. cyklovýlet - Hať a okolí
10. TFA - Hasičská silová soutěž
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Jarmark na granicy w Chałupkach Festyn „Majówka z historią
11. w tle” w parku przy Zamku w Chałupkach

14.5.2017

Gmina Krzyżanowice

12. Mezinárodní soutěž hasičů družstev mužů a žen
13. Koncert „Hudba nezná hranic“
Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka Liszta i Ludwika van
14. Beethovena

19.5.2017
20.5.2017

Obec Píšť
Obec Hať

20.5.2017

Gmina Krzyżanowice

Hry bez hranic
Multižánrový festival HAFEST
V. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
Noc kostelů - 640 let obce
Noc kostelů s programem
Olympiáda mateřských škol
XVIII. ročník turnaje žáků v kopané „O putovní pohár starosty
21. obce

3.6.2017
3.6.2017
4.6.2017
9.6.2017
9.6.2017
15.6.2017

Obec Šilheřovice
Obec Hať
Gmina Krzyżanowice
Obec Šilheřovice
Obec Píšť
Obec Píšť

17.6.2017

Obec Hať

XIX. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár starosty
22. obce“

17.6.2017

Obec Hať

Spływ Kajakowy „Otwieranie Granicznych Meandrów rzeki
23. Odry”

24.6.2017

Gmina Krzyżanowice

15.
16.
17.
18.
19.
20.

Chovatelská výstava
Mezinárodní sportovní olympiáda škol
Den obce Hať
Tradiční turnaj v minigolfu
Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar Wójta Gminy
29. Krzyżanowice
24.
25.
26.
27.
28.

ODPUST - odpustový koncert duchovní hudby; zábavný
lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2017 na prostranství před
30. obecním úřadem
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert duchovní
hudby
Dożynki województwa śląskiego, Powiatu Raciborskiego i
31. Gminy Krzyżanowice w Tworkowie
32. Haťské dožínky
XI. Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze CTIF
Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
33. Powiatu Raciborskiego
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Letní zábava
Mše svatá u příležitosti 640 let obce - slavnostní galavečer
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Haťský krmáš
Setkání chrámových sborů
Gulášfest
Adventní a vánoční výstava
Vánoční ladění

24.6.2017
červen 2017
1.7.2017
13.7.2017
15.7.2017
22.7.2017

Obec Píšť
Obec Hať
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Šilheřovice
Gmina Krzyżanowice

5.8.2017
4.-7.8.2017

Obec Píšť

6.8.2017
26.-27.8.2017

Gmina Krzyżanowice

27.8.2017

Obec Hať

9.9.2017

Gmina Krzyżanowice

9.9.2017
16.9.2017
16.-17.9.2017
17.9.2017
17.9.2017
8.10.2017
28.10.2017
listopad 2017
prosinec 2017

Obec Šilheřovice
Obec Šilheřovice
Obec Píšť
Obec Hať
Obec Hať
Obec Hať
Obec Šilheřovice
Obec Píšť
Obec Hať
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola a mateřská škola Hať, příspěvková organizace

Zápis do první třídy
Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční dne 3. dubna 2017 v budově základní
školy.
Pondělí 3.4.2017 v době od 13.00 hodin do 18.00 hodin
K zápisu se dostaví děti narozené v roce 2011 (které k 1.9.2017 dosáhnou šestého
roku věku) a starší, které ještě nechodí do školy. Děti narozené v září až prosinci 2011
mohou být přijaty k základnímu vzdělávání, pokud jsou přiměřeně tělesně a duševně
vyspělé a pokud o to požádá zákonný zástupce. Pro děti narozené od září do prosince
2011 dodat doporučující vyjádření PPP, pro děti narozené od ledna do června 2012
doložit vyjádření PPP a odborného lékaře (Zákon č. 561/2004Sb.Školský zákon, par.
36, odst. 3). Rodiče dětí, kteří budou žádat o odklad, přinesou písemnou žádost,
doporučení pedagogicko-psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického
psychologa (Zákon č. 561/2004Sb.Školský zákon, par. 37, odst. 1), ve kterém budou
uvedeny důvody žádosti (nestačí doporučení).
Rodiče s sebou přinesou rodný list (rodné číslo) dítěte a průkaz totožnosti
zákonného zástupce dítěte.
Předtištěné formuláře k zápisu budou ke stažení přístupné na internetových stránkách
školy. Je vhodné vyplnit doma a přinést k zápisu do školy.
V Hati 6.3.2017

Mgr. Bohuslav Těžký, ředitel školy

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

V květnu začínají Retro závody Model klubu Hať
Vážení čtenáři, s příchodem jara začíná tradiční seriál akcí pořádaných Model
klubem Hať. Sezónu zahájíme 1. května modelářskou soutěží v přesnosti přistání.
Následující víkend, v sobotu 6. května, se uskuteční oblíbená soutěž v kosení trávy
s názvem Haťský sekáč. Jako každý rok se i letos budou konat závody na bicyklech

29

Retro Cyklo (27. 5.), na motocyklech s obsahem do 50 ccm Retro Chrchel (10. 6.) a
závody traktorů do vrchu Retro Zetor (17. 6).
Tímto vás všechny srdečně zveme k účasti. Nabruste kosy, nafoukněte pláště,
vylaďte motory a přijďte si s celou rodinou užít netradiční „Retro závody.“
Pro aktuální informace sledujte Facebook Model klub Hať a webové stránky
modelklubhat.blogspot.cz.
Harmonogram akcí Model klubu Hať v květnu a červnu
1. 5. 2017 - I. Přesnost přistání
6. 5. 2017 - Haťský sekáč
27. 5. 2017 - Retro Cyklo
10. 6. 2017 - Retro Chrchel
11. 6. 2017 - II. Přesnost přistání
17. 6. 2017 - Retro Zetor
Závěrem zveme všechny zájemce o modelářství na návštěvu modelářského
kroužku. Modelářský kroužek je volně přístupný všem dětem, žákům i rodičům vždy
v pátek od 15:00 do 17:00 v dílnách ZŠ Hať.
Jiří Aujezdský, Model klub Hať

INZERCE

30

31

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Eduard Pěkník

90 let

František Filip

89 let

Ludgarda Plačková

88 let

Vlasta Zezulová

88 let

Berta Klemencová

86 let

Jarmila Schwenznerová

85 let

Katarina Csörgeiová

85 let

Leopoldina Gogolínová

85 let

Robert Brož

84 let

Olga Hluchníková

83 let

Rudolf Mokrý

80 let

Reinhold Vyletělek

83 let

Ondrej Valach

80 let

Hilda Janošová

83 let

Gerhold Kostelník

80 let

Hilda Popelková

83 let

Marta Hopenštoková

80 let

Ivo Strádal

82 let

Eliška Mitrengová

75 let

Gertruda Biernatová

82 let

Arnošt Dudek

75 let

Jan Hruška

81 let

Eliška Vojtková

75 let

Gabriela Kučerová

81 let

Rudolf Pulda

75 let

Felicita Hluchníková

81 let

Josef Kuchař

75 let

Vedení obce Hať přeje vše nejlepší a do dalších let
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Obecní úřad Hať, Lipová 86, 747 16 Hať
Tel.: 595 020 666
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Redaktorka – Pavla Kalvarová
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