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SLOVO STAROSTY

Vážení spoluobčané,
téměř polovina roku je za námi a proto bych Vás chtěl informovat o zastupitelstvem
schválených akcích pro letošní rok.
Jednou z akcí pro naše nejmenší spoluobčany je vybudování dětského hřiště v areálu
TJ Sokol Hať. Dětské hřiště je funkční a myslím si, že naši nejmenší jsou zatím
spokojeni. Jejich starší kamarádi by si ale měli řádně přečíst provozní řád dětského
hřiště, aby těm menším zatím funkční herní prvky nezničili.
V měsíci červnu bude dokončena oprava bytového domu na ul. Lipová 52 – výměna
oken, zateplení, odizolování celého bytového domu. Při výměně střešních oken byl
zjištěn i neutěšený stav krytiny střechy, která bude vyměněna v září letošního roku.
Dokumentačně zpracováno a vysoutěženo je několik dalších staveb.
V těchto dnech se realizuje MK Lomená, následně se bude opravovat MK U Bečvy
v délce cca 200m a když jsme u komunikací, tak dojde na přelomu června – července
k dokončení MK U Dvora.
Dále máme připravené a vysoutěžené akce, které by se měly realizovat v letošním
roce resp. ve druhé polovině letošního roku.
Jedná se o neutěšenou situaci na MK Na Chromině s parkováním osobních aut
v úseku ZŠ – MŠ. Nové parkoviště by se mělo realizovat za podpory Moravskoslezkého
kraje u tělocvičny ZŠ a naproti MŠ u bytového domu č.p. 550. Parkoviště u ZŠ je
projektováno pro 12 parkovacích míst a u MŠ, byt.domu č.p. 550, pro 9 parkovacích
míst, z toho jedno stání je v obou případech vyčleněno pro vozíčkáře.
Chtěli bychom dokončit obslužnou komunikaci od státní silnice K Hubertu směrem
k novému poldru Pískovna.
Obec se zabývá nejen místními komunikacemi, ale mimo jiné bylo rozhodnuto, že
dojde k úpravě a celkové opravě smuteční síně na místním hřbitově. Připravujeme i další
projekty pro zvelebení naší obce.
Ale jak se říká, nejen prací člověk živ jest. Je nutné se rovněž odreagovat, přijít na
jiné myšlenky. V tomto vydání zpravodaje budete dále informováni o 2.ročníku akce
s názvem „Den obce“, který se bude konat v sobotu 25.6.2016 v prostorech centra obce.
Jménem svým bych Vás chtěl všechny co nejsrdečněji pozvat.
Werner Vyletělek, starosta obce
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VYBRÁNO

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 9.zasedání dne 8.6.2016 zabývalo především:
-

Informací o jednáních rady obce
Obecně závaznou vyhláškou č. 1/2016, o místních poplatcích
Nabídkou na odprodej polního hnojiště
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezkého kraje
Vyhodnocením ankety „Co s alejí tújí na místním hřbitově“
Pověřením provádění rozpočtových opatření
Rozpočtovým opatřením č2/2016
Závěrečnými účty dobrovolných svazků SOMH a SOH, kterých je obec členem
Nabídkou na odprodej pozemku do majetku obce
Finančním příspěvkem rodičům dětí se zdravotním postižením
Návrhem na změnu v KPÚ
Bezúplatným převodem majetku obce do vlastnictví ZŠ a MŠ Hať, p.o.
Informacemi o prováděných stavbách

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

Smlouvou o spolupráci na společném projektu budování cyklostezek uzavřenou
s Gminou Krzyzanowice
Pořízením nového vybavení do denitrifikace na ČOV
Smlouvou o nájmu optických rozvodů a přilehlých prostor
Nájemní smlouvou na tenisový kurt na rok 2016
Uzavřením Veřejnoprávní smlouvy v oblasti výkonu působnosti silničního správního
úřadu
Schválením kritérií ZŠ a MŠ Hať, p.o., pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Ozeleněním svahu u hřbitova
Uzavřením dohody na provedení prací – poradenská konzultační činnost TDI a
administrativy v roce 2016
Cenovým návrhem na zhotovení projektové dokumentace KPÚ Hať – účelová polní
cesta Záhumenní C18
Zhotovením informačních tabulí v rámci společného česko-polského projektu
Návrhem na společný kulturní projekt v rámci česko-polského partnerství
Udělením souhlasu ke stavbě Záhumenní polní cesty v rámci KPÚ, kterou provede
Státní pozemkový úřad
Vyhodnocením ankety „Co s alejí tújí na hřbitově“
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-

Sponzorským darem určeným na charitativní účely
Cenovou nabídkou na vypracování PD na zatrubnění otevřených příkopů podél MK
Lipová
Žádostí občana na vyčištění koryta vodního toku Bečva a následně jeho vyčištěním
Návrhem Model klubu Hať na zřízení „volných knihoven“
Obecně závaznou vyhláškou o místních poplatcích
Žádostí o poskytnutí příspěvku na pokrytí části nákladů na sociální služby
poskytované občanu naší obce
Žádostí o povolení krátkodobě umístěné reklamy v obci
Organizačním a administrativním zajištěním zadávacího řízení VŘ za akci „Hať –
parkoviště u ZŠ a MŠ“ a „Hať – poldr pískovna – napojení polní cesty Záhumenní a
Křižanovická na silnici II/469“ a vypsáním výběrových řízení na stavební práce
Nabídkou na odkoupení nemovitosti – polní hnojiště
Nabídkou na letecké nafocení obce
Dokončením investiční akce – rozšíření MK U Dvora
Realizací KPÚ protipovodňová opatření – položení dešťové kanalizace na MK
Lomená
Návrhem na vyřazení drobného hmotného majetku (sekce hasičská zbrojnice)
z majetku obce a převodem DDHM do vlastnictví ZŠ a MŠ Hať
Návrhem na prázdninový provoz mateřské školy
Záměrem obce na opravu MK U Bečvy
Pořízením mobilních toalet pro potřeby obce
Žádostmi obecních spolků o povolení výjimky – hudební produkce v nočních
hodinách
Pravidly pro provádění rozpočtových opatření
Zpracování projektové dokumentace, výběrovým řízením a administrativněorganizačním zajištěním výběrového řízení „Oprava smuteční síně Hať“ a následně
vyhodnocením VZ
Postupem prací na rekonstrukci a opravou střechy u bytového domu Lipová 52
Zrušením zadávacího řízení na VZ „Hať, poldr Pískovna – napojení polní cesty
Záhumenní a Křižanovické na silnici II/469“
Programem a schválením programu 9. zasedání ZO
Návrhem na vyřazení majetku obce
Dopisem občana adresovaného haťskému spolku
Podobou festivalu Kolaja
Přípravou území pro výstavbu nových rodinných domů
Politickou inzercí v Haťském zpravodaji
Peněžitým darem starostovi obce u příležitosti živ.jubilea
Nabídkou na prodej pozemku
Žádostí rodičů dětí s trvalým zdravotním postižením
Návrhem na změnu Plánu společných zařízení schválených v rámci KPÚ v k.ú. Hať
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Sdružení obcí Hlučínska vyhlašuje soutěž
PUTOVÁNÍ HLUČÍNSKEM ZA SAKRÁLNÍMI STAVBAMI
A DĚTSKÝMI HŘIŠTI
Hlavním cílem soutěže je poznávání krás a zajímavostí Hlučínska. Čtyřměsíční
putování regionem je v prvním ročníku soutěže zaměřeno na sakrální stavby a dětská
hřiště. Celkem je pro účastníky soutěže připraveno 5 tras, které vedou přes všechny
členské obce na Hlučínsku včetně spolupracujících městských částí a obce Dobroslavice.
Doporučujeme zdolat trasy formou pěší nebo cykloturistiky. Podmínkou je objet alespoň
jednu trasu z pěti. Pokud účastník objede všechny trasy, bude mít větší šanci na výhru,
jelikož jeho jméno bude ve slosovací listině 5x. Každou trasu může účastník zaslat do
soutěže jen jednou. Není podmínkou objet trasu najednou. Uvedená trasa na mapě je
rovněž pouze trasou doporučenou a účastník na ni může nastoupit z libovolného místa a
zvolit si libovolný směr.
Všichni účastníci soutěže hrají na vlastní nebezpečí, za děti zodpovídají jejich
zákonní zástupci!
Při zdolávání jednotlivých tras samozřejmě můžete navštívit i další zajímavá místa.
Abyste na žádná nezapomněli, můžete využít našeho bezplatného mobilního průvodce.
Aplikace je určena pro všechny mobilní telefony a tablety s operačním systémem
Android, Apple iOS a Windows Phone.
Získáte jej:
• stažením z webové stránky:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.galileo.global.pruvodce
• ve vašem mobilním telefonu přejděte na https://play.google.com/store/apps/ a
stáhněte a nainstalujte průvodce přímo do vašeho telefonu.
Kategorie soutěže
Soutěžit se bude ve 2 kategoriích. Ke každé trase jsou dány povinné body. Zhlédnutí
každého kostela, kaple či navštívení dětského hřiště musí být zdokumentováno za pomocí
fotoaparátu.
1. kategorie - putování Hlučínskem bez dětí
V první kategorii účastníci nemusí navštěvovat dětská hřiště. Povinné je
zdokumentování kostelů a kaplí po projížděné trase. Na fotografiích musí být vidět jak
kostel či kaple, tak i zúčastněná osoba, pár, skupina.
Fotografie musí být z období 1. 5. - 31. 8. 2016. Po splnění každé trasy, účastníci
zašlou všechny fotky na e-mailovou adresu: putovanihlucinskem@centrum.cz. V emailu je nutné uvést jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon, e-mail. Do
předmětu e-mailu je nutné napsat v jaké kategorii účastník soutěží. Není nutné
absolvovat danou trasu najednou, ale fotografie je nutné zaslat najednou až po splnění
podmínek dané trasy. Zasláním fotografií účastník soutěže souhlasí s uveřejněním
fotografií na webových stránkách a facebooku. Všechny fotografie musí být na výše
uvedenou adresu doručeny nejpozději do 9. 9. 2016.
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2. kategorie - putování Hlučínskem s dětmi
V druhé kategorii rodiny či skupiny s dětmi navštěvují sakrální stavby i dětská hřiště.
Povinné je zdokumentování kostelů, kaplí a dětských hřišť po projížděné trase. Na
fotografiích musí být vidět jak kostel, kaple hřiště, tak i zúčastněná osoba, pár, skupina.
Fotografie musí být z období 1. 5. - 31. 8. 2016. Po splnění každé trasy, účastníci
zašlou všechny fotky na e-mailovou adresu: putovanihlucinskem@centrum.cz. V emailu je nutné uvést jméno a příjmení, kontaktní adresu, telefon, e-mail. Do
předmětu e-mailu je nutné napsat, v jaké kategorii účastník soutěží. Není nutné
absolvovat danou trasy najednou, ale fotografie je nutné zaslat najednou až po splnění
podmínek dané trasy. Zasláním fotografií účastník soutěže souhlasí s uveřejněním
fotografií na webových stránkách a facebooku.
Před putováním si musí navíc účastníci této kategorie soutěže navíc vyzvednout
pracovní sešit na informačních centrech v Hlučíně nebo v Kravařích nebo si jej stáhnout
z webové stránky www.hlucinsko.com nebo z webových stránek obcí a měst Hlučínska.
Povinné je jak zdokumentování kostelů, kaplí, hřišť, tak také vyplnění projížděné
trasy v pracovním sešitě.
Druhá kategorie musí odeslat jak fotografie, tak i pracovní sešit, který je nutné dodat
nebo zaslat na adresu: Sdružení obcí Hlučínska, Hlučínská 3, 747 23 Bolatice.
Všechny fotografie a pracovní sešity musí být na výše uvedené adresy doručeny
nejpozději do 9. 9. 2016.
Po všech kontrolách fotografií i pracovních sešitů, bude probíhat vylosování
výherců. Každá absolvovaná trasa znamená jeden lístek do slosovací tomboly.
Účastníci mají možnost vyhrát regionální produkty, poukázky do sportovních a
zábavních center na Hlučínsku, dárkové předměty a spoustu dalších cen. Za pomocí
hlasování na sociální síti, bude vyhodnocena nejhezčí fotka z putování.
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Turistická sezóna Opavského Slezska je pro letošní rok
oficiálně otevřena!
V sobotu 7. 5. 2016 se v Hradci nad Moravicí otevírala turistická sezóna Opavského
Slezska – turistické oblasti, která svou rozlohou kopíruje okres Opavu.
V brzkých dopoledních hodinách začali do areálu zámku přicházet první
návštěvníci, kteří mohli zhlédnout prezentaci jednotlivých mikroregionů Opavského
Slezska, bohatý kulturní program, ukázky kultury a tradicí, zakoupit si regionální
výrobky apod. Bohatý program byl připraven také pro děti.
Oficiálního slavnostního zahájení se ujali zástupci zakladatelských organizací
spolku Turistická oblast Opavské Slezsko, tedy Mgr. Dalibor Halátek za město Opavu,
Ing. Josef Teuer za Místní akční skupinu Hlučínsko a Ing. Jiří Krist za Místní akční
skupinu Opavsko.
Se svou prezentací zde nemohl chybět také region Hlučínska. Pro návštěvníky si
připravil regionálními výrobky, soutěže pro děti a především informace o připravovaných
kulturních, společenských a sportovních aktivitách na celém hlučínském území. Velkým
lákadlem byla nabídka účasti v celorodinné soutěži „Putování Hlučínskem za sakrálními
stavbami a dětskými hřišti“, jejímž cílem je přiblížit zajímavosti široké veřejnosti. Pro
domácí i návštěvníky byly určeny materiály Muzea Hlučínska, kravařského zámku a
mnoha dalších hlučínských organizací a spolků. Velkému zájmu se těšil stánek

Odborného učiliště a Praktické škola, Hlučín, ve kterém mohly děti nazdobit perníkové
srdíčka pro svou maminku k nastávajícímu Dni matek. Novinkou byla prezentace a
nabídka církevní turistiky spadající pod Ostravsko-opavskou diecézi.
Hlučínsku byla věnována také část odpoledního kulturního bloku. Jejího zahájení se
ujaly starostka města Kravaře a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska paní Mgr.
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Monika Brzesková a místostarostka města Hlučín paní Blanka Kotrlová. Následovalo
kulturní vystoupení dětského folklorního souboru Majiček, dechové kapely Kobeřanka,
folklorního souboru Srubek a Bolaticích seniorek.
Po celý den panovalo slunečné počasí, a tak si tuto akci nenechalo ujít několik tisíc
návštěvníků. Celodenní program byl opravdu pestrý a nabitý a každý návštěvník si tak
určitě přišel na své. Za rok opět na shledanou. Kdo ví? Možná někde na Hlučínsku.
Lenka Osmančíková

Sněm Sdružení obcí Hlučínska
Naše obec Hať byla opět po 9 letech hostitelskou obcí, která přivítala v měsíci červnu
již na 9. sněmu všechny starosty měst a obcí, které tvoří Sdružení obcí Hlučínska. Poprvé
to bylo za bývalého starosty pana Pavla Kotláře v roce 2007 a jednání se konalo v nově
opraveném sále Hostince u sv. Mikuláše.
Tentokrát se jednání sněmu SOH uskutečnilo v úterý 7. 6. 2016 ve vinárně Globus.
Na programu byly připravené projekty, při kterých budou obce na Hlučínsku
spolupracovat se zahraničními kolegy s Polska a Slovenska. Mimo jiné se také jednalo o
znovuobnovení partnerství SOH s městem Santa Maria del Cedro v Itálii. Důležitým
bodem jednání byl bod týkající se připojení obcí Hlučínska na vysokorychlostní internet
a projednání informací o postupu řešení záležitostí komunikace I/56. Sněm SOH řešil
také projekt s názvem „Šetrně s vodou doma, na zahradě i v přírodě“, v rámci něhož se
na podzim uskuteční ve školách a pro veřejnost v jednotlivých obcích série přednášek.
Na závěr předseda SOH a poslanec parlamentu ČR Mgr. Herbert Pavera poděkoval
starostovi obce panu Wernerovi Vyletělkovi za možnost uspořádat jednání 9. sněmu SOH
v naší obci.

Mgr. Milan Šula, místostarosta
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Hlučínsko se prezentovalo v Praze a v Poslanecké sněmovně
V pondělí 23. 5. 2016 se Hlučínsko představilo v Praze. Odpolední část prezentace
probíhala na Malostranském náměstí. Přítomní turisté si mohli jednak poslechnout lidové
písně v podání dechové kapely Kobeřanka a souboru Bolatické seniorky, a také obdržet
propagační materiály o našem regionu.
V podvečer proběhlo zahájení týdenní výstavy obrazů a fotografií slavnostní
vernisáží v budově Poslanecké sněmovny PČR za přítomnosti pozvaných hostů.
Návštěvníci zde mohli obdivovat obrazy Jiřího Turka a Jany Jabůrkové, obrazy
amatérských malířů a fotografů z našeho regionu, ochutnat regionální potraviny jako
hlučínské koláče, kozí sýry, uzeniny, brambůrky nebo pivo a samozřejmě se dozvědět o
zajímavostech z našeho regionu včetně jeho pohnutého historického vývoje. Atmosféra
vernisáže byla podpořena kulturním vystoupením Bolatických seniorek a hudbou
v podání dechové kapely Kobeřanka. Celý večer se nesl v duchu výborné zábavy.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci této prezentace.
Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří podpořili prezentační akci:
Hospoda a minipivovar u Komárků - Ing. Artur Komárek Rohov
Farma u Halfarů Bohuslavice - Anna Halfarová
Jaroslava Klemensová - MASOMA Dolní Benešov
ISOTRA a. s. Opava
AZPEK, s.r.o. Bolatice
Město Kravaře
Drogerie Paschek, Hlučín.
Mgr. Lenka Osmančíková

Vyhodnocení ankety „Co s alejí túji na hřbitově v Hati“
V březnovém Haťském zpravodaji dodala obec do každého rodinného domu anketní
lístek „Co s alejí túji na hřbitově v Hati“. Zároveň byly anketní lístky k dispozici na
čtyřech místech v obci u hlasovacích krabic umístěných v kostele, na obecním úřadě a
v obchodech na horní a dolní Hati. Občané taktéž měli možnost hlasovat na
internetových stránkách obce. Vybírat si mohli ze tří možností:
a) zachovat výsadbu tújí, pouze provést odborný omlazovací řez
b) vykácet túje a nahradit je novou výsadbou stále zelenými rostlinami
c) jiný návrh
Obec celkem vytiskla 850 anketních lístků, odevzdáno bylo 285 hlasů. Pro možnost
a) hlasovalo 52 občanů, nejvíce hlasů obdržela možnost b) a to 228 hlasů. Pro jiný návrh
se vyjádřili 4 občané a 1 lístek byl odevzdán nevyplněný.
Výsledkem ankety se nejprve zabývala rada obce, která doporučila předložit výsledek
ankety k projednání zastupitelům obce. Zastupitelstvo obce se danou problematikou
zabývalo na svém 9. zasedání dne 8. 6. 2016 a doporučilo akceptovat výsledek ankety a
túje v období vegetačního klidu nechat vykácet. Zároveň zastupitelé pověřili vedení obce
vypsáním veřejné soutěže na projekt pro studenty středních a vysokých škol
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zahradnického oboru nebo zahradnické firmy, který bude řešit celkové ozelenění
hřbitova.
Všem občanům, kteří se ankety zúčastnili, děkujeme za jejich názor.
Věříme, že se nám podaří vybrat takový projekt, s kterým budou občané naší obce
spokojeni.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

2 hlavní novinky roku 2016 v penzijním spoření
Doplňkové penzijní spoření neboli 3. pilíř důchodového systému je od ledna 2016
o něco atraktivnější. Hlavně proto, že se po 3 letech vrací možnost vybrat si našetřené
peníze už v 60 letech. A spořit na penzi se státním příspěvkem lze nově i dětem.
1. Výplata od 60 let věku
Značně se zjednodušilo vyplácení peněz z penzijního spoření, o které můžete
požádat, jakmile dosáhnete 60 let věku.
Stát začal lidi motivovat také výplatou formou penze, a ne jednorázovým
vyrovnáním, které v praxi zatím dominuje. Pokud si od roku 2016 zvolíte výplatu
naspořených peněz prostřednictvím minimálně 10leté penze, budete osvobozeni od
zdanění výnosů ve výši 15 %.
2. „Penzijko“ i pro děti
Podstatnou novinkou je dětské penzijní spoření. Od roku 2016 jsou rodiče
oprávněni uzavřít smlouvu třeba i na roční dítě, které bude mít možnost vybrat si v 18
letech až třetinu naspořených prostředků (bez příspěvků zaměstnavatele a státních
příspěvků) a v penzijním spoření dál pokračovat. Hlavní výhodou tohoto produktu je
státní podpora až 2 760 Kč ročně (při naspoření alespoň 12 000 Kč).
Než svým dětem založíte penzijní spoření, položte si otázky:
 Nebudou peníze odesílané penzijnímu fondu chybět v rodinném rozpočtu?
 Lze se spolehnout na výnosnost spoření, kterou zajišťuje státní příspěvek?
 Budeme schopni a ochotni kvůli státní podpoře blokovat dětem peníze desítky let?
Prozatím rodiče dětem spořili převážně formou stavebního spoření, u kterého činí
státní podpora 2 000 Kč ročně (při naspoření alespoň 20 000 Kč), a po 6 letech je možné
peníze včetně podpory vybrat a použít libovolně.
Přesto experti očekávají, že do 5 let budou v České republice uzavřeny stovky tisíc
smluv i na dětské penzijní spoření.
Inovací pro zajímavější penzijní spoření je více
Další změny penzijního spoření se týkají daňové oblasti a začnou platit až od roku
2017. Lidé, kteří budou spořit měsíčně alespoň 3 000 Kč, získají maximální státní
příspěvky (2 760 Kč) a k tomu ušetří 3 600 Kč na daních. Dosud platí daňová úspora
1 800 Kč ročně při minimální měsíční úložce do penzijního fondu ve výši 2 000 Kč.
Také firmy mají být více motivovány v přispívání zaměstnancům, protože hranice
pro daňové zvýhodnění vzroste roku 2017 ze současných 30 000 Kč na 50 000 Kč.
Příspěvky zaměstnavatele na spoření zaměstnanců budou nadále osvobozeny od platby
sociálního a zdravotního pojištění i od odvodu daně z příjmů právnických osob. Nové
daňové podmínky bude možné využít v daňovém přiznání za rok 2017. Navýšení
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daňového zvýhodnění se podle odhadů vztáhne na 5 % účastníků penzijního spoření,
protože ostatní si spoří nižší částky.
Průměrný klient aktuálně zaznamená i zvýšení poplatků za správu penzijního
spoření a z ročních výnosů zhruba o 70 až 80 Kč ročně. Penzijní spoření je však
v porovnání se stavebním spořením nebo investičním životním pojištěním z tohoto
hlediska stále nejvýhodnější. Poplatky zůstávají i nadále nižší než před rokem 2013 a
jejich mírné navýšení má navíc pozitvní efekt. Penzijním společnostem se totiž rozšiřují
investiční možnosti, a mohou tak svým klientům zajistit vyšší výnosy.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

dTest: Vepřové konzervy se změnily, jen dvě se přiblížily
původnímu složení
Pro mnoho Čechů znamenají letní měsíce dětské tábory, rodinné výlety do přírody
nebo posezení okolo ohně pod širým nebem. Ti starší si možná okamžitě vybaví i vepřové
konzervy, neoddělitelný základ tábornické gastronomie, bez kterého by před třiceti lety
správný tramp do přírody nešel. Jak jsou na tom „vepřovky“ dnes, zjišťoval časopis
dTest a podrobil 16 masových konzerv důkladnému testu včetně porovnání s téměř
čtyřicet let starými potravinářskými normami.
Že vepřové konzervy už nejsou to, co bývaly, potvrdilo srovnání ingrediencí
současných produktů s technickými normami pro výrobu „vepřového masa ve vlastní
šťávě“ a lančmítu z roku 1978. „Ze všech šestnácti testovaných vzorků se původním
recepturám svým složením přiblížily pouze dva,“ uvádí Hana Hoffmannová,
šéfredaktorka dTestu. Oproti staré receptuře, v níž se maso ve vepřových konzervách
ochucovalo pouze solí, pepřem a kmínem, se v dnešních výrobcích využívají látky pro
zvýraznění chutě a vůně, a zahušťovadla jako bramborový škrob či guma euchema E
407a. V případě lančmítu se moderní výrobky odlišují přídavkem škrobu, živočišných a
rostlinných bílkovin, barviv a použitím separátu, tedy strojně odděleného masa.
Podle současné vyhlášky musí vepřová konzerva ve vlastní šťávě obsahovat alespoň
70 % masa, obsah vody nesmí překročit 70 % a obsah tuku nesmí být vyšší než 40 %.
„Všech jedenáct vepřových konzerv limity dodrželo. V případě Pikok Vepřové maso
ve vlastní šťávě jemně kořeněné a Hamé Vepřové maso ve vlastní šťávě byl obsah masa
dokonce devadesátiprocentní,“ říká Hoffmannová a dodává: „U lančmítů byla situace již
horší. Tři z pěti testovaných požadavek na obsah masa vůbec nesplnily.“ Při měření
obsahu tuku a vody byly výsledky vůči konzervám příznivější. Všechny obsahovaly
menší podíl tuku, než zákon požaduje, a pouze v případě Švéda Vepřové maso od sedláka
byla naměřena mírně nadlimitní přítomnost vody.
Dle zákona by výrobek označený jako vepřové ve vlastní šťávě neměl obsahovat
žádný separát. Podezření na jeho přítomnost pojala laboratoř pouze u vzorků Hamé
Vepřové maso ve vlastní šťávě k obědu i večeři a Mei Ning Vepřové maso ve vlastní
šťávě. „U Vepřového masa ve vlastní šťávě Ha Ming z produkce firmy Hamé byly
hodnoty natolik přesvědčivé, že lze hovořit o nedeklarovaném přídavku separátu a
klamání spotřebitele. Za to jsme výrobku udělili nedostatečnou,“ konstatuje
Hoffmannová.
Složení odpovídající normám je jedna věc, ta druhá je, jaký je výrobek při samotné
konzumaci. Všechny konzervy prošly senzorickým testem, při kterém panel osmi
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odborných hodnotitelů posuzoval vzhled, vůni, chuť a konzistenci masa. Obecně dopadly
výsledky zkoušky lépe u vepřového masa ve vlastní šťávě než u lančmítu, ale nedostatky
se našly u téměř všech testovaných. „Nejhůře z vepřových konzerv dopadlo maso Viva
Carne od PT servisu, u kterého v laboratoři shledali velké množství tuku a kolagenu,
blátivou konzistenci a téměř úplnou absenci chuti a vůně. V druhé kategorii pak na
spodní příčce skončil Mei Ning Vepřový luncheonmeat, u kterého se našly vady všech
sledovaných parametrů – nepěkný našlehaný vzhled, cizí pachuť a blátivá konzistence,“
shrnuje Hoffmannová.
Nepřesvědčivý vzhled a chuť byly největšími slabinami napříč testovanými
produkty, ale přece jen měl test svého vítěze a ten si tentokrát od dTestu odnesl i známku
výhodného nákupu. „Vítězem mezi vepřovými masy se stalo Pikok Vepřové maso ve
vlastní šťávě jemně kořeněné. U lančmítů vyšel vítězně Hamé Luncheon meat pork, jenž
jako jediný získal dobré hodnocení v senzorických zkouškách,“ uzavírá výsledky
Hoffmannová.

dTest: Kloubní výživy – polovina neobsahovala slibované
množství účinné látky
Ať už za to může věk nebo namáhavá činnost, pokud člověka začnou trápit bolesti či
ztuhlost kloubů, často sáhne po doplňku stravy v podobě kloubní výživy. Spotřebitelský
časopis dTest nechal prověřit 20 vzorků volně prodávaných kloubních výživ, aby zjistil,
zda skutečně obsahují tolik účinných látek, kolik je uvedeno na obalu. Více než polovina
výrobků v testu neobstála.
Testování se zaměřilo na kloubní výživy, které obsahují glukosamin a chondroitin
sulfát, dvě účinné látky, jež mohou pomoci při prevenci a léčbě artrózy. Některé studie
zkoumající jejich účinnost prokázaly, že obě látky mají z pohledu ústupu bolestivosti
kloubů dolních končetin stejný efekt jako placebo, z pohledu změny struktury chrupavky
však byl u některých lidí zaznamenán pozitivní vliv.
„Ať patříte mezi skeptiky, nebo mezi optimisty, jedno je jisté. Pokud kloubní výživa
vůbec neobsahuje složky, které mají potenciál kloub vyživovat, ale obal je přesto uvádí,
pak se pozitivní změny člověk nedočká,“ říká Hana Hoffmannová, šéfredaktorka
časopisu dTest. Laboratorní testy tedy měřily, zda výrobky skutečně obsahují tolik
účinných látek, kolik výrobce na obalu uvádí.
Doporučená denní dávka glukosaminu se pohybuje v intervalu 500 až 3000 mg,
v případě chondroitinu sulfátu se uvádí 1200 až 1500 mg. Skutečný obsah glukosaminu
se od hodnoty uváděné na obalu nejvíce lišil u výrobků Arthrocann od výrobce Annabis a
Flexodon od výrobce Angelini. Ty slibují 800, respektive 500 mg látky v dávce, nicméně
laboratoř naměřila jen 486 mg v prvním a 392 mg ve druhém případě. U chondroitinu
nebyla deklarovaná hodnota látky dosažena téměř u poloviny testovaných vzorků.
Z celkových dvaceti výrobků nakonec testem prošlo s dobrou známkou jen sedm.
„Výrobky Barny´s Inovo 5 a MaxiVita Exclusive Kloubní výživa s příchutí pomeranče,
které se umístily v čele tabulky, splnily deklarovaný obsah obou látek bez problémů,“
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konstatuje Hana Hoffmannová. A dodává, že slibované množství alespoň u jedné ze dvou
sledovaných účinných látek dodržely s jedinou výjimkou všechny testované výrobky.
„Výrobce a dovozce produktů, které neobsahují slibované množství účinné látky, jsme
vyzvali k nápravě a řádnému označování na obalech,“ uzavírá Hoffmannová.
Doplňky stravy, mezi které patří i kloubní výživy, se neřadí mezi léky, a jejich
léčebné účinky nemusí být před uvedením na trh prokázány ani schváleny Státním
ústavem pro kontrolu léčiv. Nejsou oficiálně určené k léčbě či prevenci nemocí. Výživoví
poradci doporučují kloubní výživy zdravým lidem s přetěžovanými klouby, například
sportovcům.
Převzato: dTest, o.p.s.

INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
- Hlučín: Farmářské trhy s ochutnávkou vín
- Hlučín: Vernisáž výtvarného oboru ZUŠ Hlučín
- Hlučín: Atletická soutěž škol
- Hať: Den matek
- Hať: Haťský sekáč
- Šilheřovice: Prvomájový průvod
- Hlučín: Majáles
- Hať: Retrocyklo
- Hať: Hafest
- Darkovice: Noční hlučínská liga
- Hlučín: Den s integrovanými složkami
- Hlučín: Akce na opevnění v Darkovičkách
- Hlučín: Setkání veteránů a Prajzská rallye
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na 9.října 2016 v Kulturním
domě v Hati VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců,
kteří se narodili v období od března 2016 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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♣ 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 3.9.2016,
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 obyvatelé obce Hať. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
♣ Platba vodného za I.pololetí roku 2016
Obec Hať nabízí svým občanům dvě možnosti platby za vodné a stočné. Úhradu můžete
provést buďto v hotovosti v pokladně obecního úřadu v době pokladních hodin vždy ve
stanoveném termínu pro příjem hotovosti za předmětné období nebo je možné vodné a
stočné hradit převodem z účtu.
Projevíte-li nově zájem o úhrady převodem z účtu, kontaktujte OÚ:
tel.: 595020665, mail: kalvarova@obechat.cz
Hotovostní platbu vodného za I.pololetí roku 2016 proveďte v pokladně OÚ (přízemí)
v termínu od 5.9.2016 do 16.9.2016
Pokladní hodiny
pondělí
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
úterý
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
středa
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
čtvrtek
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
♣ Žádost o součinnost
Před stavbou splaškové kanalizace, v roce 2007, uzavřela obec s vlastníky jednotlivých
nemovitostí smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena – “služebnosti inž.
sítě“ (tlakového kanalizačního potrubí a domovní čerpací šachty) na svých pozemcích
v rámci stavby „Hať-ČOV a splašková kanalizace“. V článku V., smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcného břemena, se uvádí, že vlastní smlouva o věcném břemenu
bude uzavřena do 1 roku po vydání kolaudačního rozhodnutí výše uvedené stavby.
Jelikož kolaudace stavby „Hať-ČOV a splašková kanalizace“ již proběhla, obdrží
vlastníci jednotlivých nemovitostí dotčeni výše uvedenou stavbou v následujících dnech
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do svých poštovních schránek definitivní smlouvu o zřízení věcného břemena “služebnosti inženýrské sítě“ po výstavbě splaškové kanalizace. Žádáme vlastníky těchto
nemovitostí o součinnost a v jednom vyhotovení podepsanou smlouvu vrátit obratem
zpět na Obecní úřad Hať k rukám paní Cigánové. Děkujeme.
♣ Haťské dožínky
Letošní tradiční Haťské dožínky se budou konat v neděli 28.8.2016.

KULTURA

Den obce Hať 25. června 2016
Obec Hať ve spolupráci s Ha Kulturou a haťskými spolky pořádá k výročí 766 let od
první písemné zmínky slavnost Den obce Hať.
Vše se uskuteční 25. června na prostranství u KD Hať. Přinášíme celkový program
těchto oslav:
14:30 – 14:45
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZE ZŠ HAŤ
14:45 – 14:50
MAŽORETKY ŽASO Z DARKOVIC A
HATI
14:50 – 15:00
VYSTOUPENÍ DĚTÍ Z MŠ HAŤ
15:00 – 15:20
VYSTOUPENÍ DĚTÍ ZŠ HAŤ V
NÁŘEČÍ
15:40 – 16:40
PAVEL HELAN S KAPELOU
Písničkář, který se proslavil v soutěži
Československo má talent.
Sází na jednoduché a vtipné texty, na Dni
obce vystoupí společně se svojí
doprovodnou kapelou.
16:40 – 16:50
PROJEV STAROSTY
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16:55 – 17:35
CIMBÁLOVÁ MUZIKA HÁJ
Cimbálová muzika z nedalekého Háje ve
Slezsku zahraje různé lidové a folklorní
písně převážně ze Slezska, ale i Valašska či
Slovácka.
17:50 – 18:45
BLAF
Jedná se o regionální country kapelu
z Těšínska, která zpívá ve slezském nářečí
19:20 – 20:30
NEO CHESS SUNNY R’N’R BAND
Nabídne svěží rokenrol od Elvise přes
Beatles, Rolling Stones, až k filmovým
melodiím, např. z Pulp Fiction.
Skupina vznikla z lásky k této muzice a ve
večerních hodinách nám nabídne
to nejlepší ze svého repertoáru.
21:00 – 22:00
KRISTÍNA S KAPELOU (SK)
Slovenská zpěvačka, která sklízí úspěchy už
od roku 2007.
V roce 2010 reprezentovala Slovensko
v soutěži Eurovision Song Contest s písní
Horehronie.
Mezi její další hity patří např. Při oltári,
V sieti ťa mám, či Jablčko.
22:00 – 22:05
SLAVNOSTNÍ OHŇOSTROJ
22:15 – 23:45
LEGENDY SE VRACÍ
Známá ostravská kapela hraje jak své vlastní
autorské písně, tak i hity interpretů, jako
jsou např. Dire Straits, Pink Floyd, Rod
Steward atd.
23:45 - 02:00
TANEČNÍ ZÁBAVA
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Doprovodný program:
Model Klub Hať: exhibice modelů letadel, SDH Hať: ukázky požární techniky
TTC Hať: stoly na stolní tenis včetně hry s robotem
dále: pouťové atrakce, elektromotorky a autíčka
Na akci bude vybíráno dobrovolné vstupné, jehož výtěžek bude plně určen pro
rodiny nezaopatřených zdravotně postižených dětí s trvalým pobytem v obci Hať.
Přijměte srdečné pozvání na tuto akci.
Kontakt:
Obec Hať, www.obechat.cz, Mail:obechat@obechat.cz, Tel: 595 020 666
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Festival kultury Hlučínska již poosmé
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s městem Hlučín a Kulturním centrem Hlučín
zvou všechny milovníky lidové kultury a folkloru na Festival kultury a hlučínských
řemesel, který se uskuteční v neděli 10. července 2016 na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Těšit se můžete např. na folklorní soubory Vlašanky, Karmašnice a Bolatické
seniorky. Z dechových kapel vystoupí tradičně Hlučíňanka, Kobeřanka a Rohovanka.
Těšit se můžete
také na taneční
vystoupení
v podání
tanečních
souborů
Vřes,
Slunečnice,
seniorek
ze
Závady
a
z Velkých Hoštic.
Nově se představí
také gymnastky
za Závady a
samozřejmě
nebude
chybět
skupina Bobři.
Součástí
festivalu bude i
jarmark řemesel a
tradičních
výrobků, kde si
návštěvníci
budou
moci
mimo
jiné
zakoupit
např.
hlučínské koláče.
Festival začíná ve
14.00 hodin a
vstup na akci je
zdarma.
Mgr. Lenka
Osmančíková
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ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Ukolébavka
V třicátých letech minulého století, v době celosvětové krize, platilo heslo: Jsi-li syn
Boží, pomož si sám. Práci nikdo nesehnal. V nouzi přemůžeš i strach. Hať leží na hranici
s Německem – nejodvážnější toho využili a začali pašovat. Tatínek nechtěl jít. Ale nic
mu to nepomohlo. Byl sice hlavou rodiny, ale maminka byla krkem, který tou hlavou
otáčel. Šmuglovalo se v noci. Tatínek nás děti uspával ukolébavkou od Hašlera, sám si ji
přizpůsobil.
Zpíval: Slunce zapadlo za naší vesnicí, není co dětem do huby dát. On ví, že k žití je
třeba aspoň kousek suchého chleba, zlíbal své dětičky, stíral jim slzičky a pak jim dobrou
noc přál. Dětičky běžte už spát, váš tatíček musí jít šmuglovať. Až ráno přijde váš tatíček
a přinese vám chlebíček.
Z Německa šmuglovali margarinu a bago, to byl kautabák pro ludgeřovické horníky.
Byly to malé krabičky velikosti zápalek. (Kautabák je žvýkací tabák.)
Financi nezaháleli a hranici střežili. Koho chytli, tomu zabavili zboží a dali pokutu 10
Kč nebo 24 hodin areštu v Hlučíně. Maminka nikdy neplatila, šla si to odsedět – tedy si
podle ní odpočinout. A zabavenou hytu si šla na „Colamt“ koupit. Říkali jí, že vědí, že je
její. A chytli jste mě? Ni! Tak co!! Byl to život plný strachu a ponižování. Dlouho se to
nedalo vydržet. Proto odjela (a mnoho jiných) do Německa jako zemědělská dělnice. A
co jedly? Samy si vařily. Střídaly se po týdnech.
V prosinci jsem se vždy těšila na pohlednici „Ich komme“. Přivezla mi dárky. Děkuji
Bohu, že jsem všechna strádání a ponižování zažila v dětství. Byla velká krize, ale já
jsem ji vědomě nepocítila. Lidé si pomáhali. Vzpomínám si, že jsme (byly jsme 4) před
obědem přišly do Kudlů. Vařila oběd. A jak nás pohostila? Krajíčky chleba namočila do
vařící polévky. Nic lepšího jsem nejedla!
Život, jaký vedla naše rodina, se nedá dlouho vydržet. Představte si – maminka
v Německu na práci, táta hospodyňka. Já s ním. Sestra v pražské nemocnici v Motole,
druhá u dědečka v Polsku. Nejdříve byla sestra v nemocnici v Brně. Tatínek za ní jezdil
na kole. Ptám se: Kde jsi spal? A odpověď: Hotel kopka a kelner zajíc. Ta dobrodružství
jsem mu záviděla. Zůstala jsem sama doma a nebála se.
A pozdější mobilizace? Kdo mohl, přelezl hranici do Německa. Jen my jsme zůstali
sami doma. Ne, že bychom chtěli, museli jsme. A čekali, jak se to vyvine. Tatínek čekal,
že mu pošlou sestru z Prahy. Neposlali. Druhou z Polska také neposlali. Šli jsme na pole
až ke Klemecové kapli. Tam jsme potkali tante Milku Warlovou. Byla v Zabelkově a
přišla se něco v domově dozvědět. Rozhodla, že nemůžu s tátou zůstat doma a odvedla
mě k tetě do Benkovic. Na to v životě nezapomenu. Cesty ucpané haťským dobytkem.
Později jsem se dozvěděla, že děti byly u Baltského moře. Přivezly si mušle. A já? Nic!
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Teta, dej jí pán Bůh věčnou slávu, byla tak lakomá, že jsem musela lítat v „unteroku“,
když mi prala šaty. Musím, ale přiznat, že mi tam nic nescházelo. V noci se na mě přišel
podívat tatínek. Nemohl odejít, protože čekal na sestru z Prahy. Nedočkal se. Vlaky
nejezdily (myslím k nám na Prajzsko).
Po mnoha a mnoha letech, když jsme měli vlastní auto, jsme jeli k moři, abych si
nasbírala mušle. Ani jednu jsme nenašli. Do dneška jsem to nepochopila. Kde jsou?
Přece jsem je tehdá viděla. Nevěřím tomu, že by všechny mušle posbírali a nadělali
z nich perleťové knoflíky. Kdo ví?
Vaše Dolňačka

SPORT

TTC Hať
Valná hromada Stolního tenisu Hať, která se konala v dubnu tohoto roku změnila
stanovy a také název svého spolku. TJ TTC Hať se přejmenoval na TTC Hať, z.s.
Valná hromada zvolila nový výbor.
Předseda Jan Mikeska
Ekonom Tomáš Plaček
Marketing Jiří Machalla
Výbor byl zvolen s mandátem na další 4 roky.
TTC Hať má již více než 30-ti letou historii a po celou dobu jsou jeho členy a hráči
občané převážně naší obce.
TTC Hať v letošním roce měla v soutěžích celkem 4 týmy. Umístění našich družstev
jsou v tabulkách.
Okresní přebor 1. třídy
po. Družstvo
1 TTC Hať A
2 TTC Bolatice C
3 KST Slezan Opava C
4 TJ Sokol Kateřinky C
5 TJ Sokol Bobrovníky A
6 TJ Sokol Bobrovníky B
7 KST Darkovice A
8 TJ Sokol Chvalíkovice B
9 TJ Sokol Dolní Životice A
10 TJ Sokol Vávrovice A
11 TJ SK Kravaře A
12 TJ Jiskra Jančí A

Záp.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
20
16
16
12
10
11
10
8
7
7
2
0

R
0
2
1
4
4
1
1
4
4
3
1
1

P
2
4
5
6
8
10
11
10
11
12
19
21

Skore
280:116
270:126
261:135
231:165
221:175
206:190
192:204
189:207
171:225
170:226
96:300
89:307

Body
82
72
71
62
56
56
53
50
47
46
29
23
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Okresní přebor 2. třídy
po. Družstvo
1
SK Moravan Oldřišov A
2
TJ Sokol Děhylov B
3
KST Slezan Opava D
4
TJ Sokol Chvalíkovice D
5
TJ Sokol Chvalíkovice C
6
TTC Hať B
7
TTC Bolatice D
8
KST Darkovice B
9
TJ Sokol Děhylov A
10 TJ Sokol Bobrovníky C
11 TJ Sokol Kateřinky D
12 TJ SK Kravaře B

Záp.
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22
22

V
20
14
13
12
11
10
8
8
8
8
7
3

R
1
1
1
1
2
2
5
3
2
0
2
0

P
1
7
8
9
9
10
9
11
12
14
13
19

Skore
307:89
217:179
236:160
232:164
211:185
195:201
180:216
162:234
170:226
169:227
170:226
127:269

Body
83
65
62
59
57
54
51
49
48
46
45
31

Okresní přebor 3.třídy
po. Družstvo
1
TTC Hať C
2
TJ Sokol Chvalíkovice E
3
KST Slezan Opava E
4
TJ Sokol Děhylov D
5
TJ Jiskra Jančí B
6
TJ Sokol Bobrovníky D
7
TJ Sokol Děhylov C
8
TJ Sokol Chvalíkovice F
9
TJ Sokol Vávrovice B
10 KST Darkovice C
11 TJ SK Kravaře C

Záp.
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

V
19
17
13
11
11
10
10
6
3
3
1

R
0
0
0
2
1
2
0
1
3
2
1

P
1
3
7
7
8
8
10
13
14
15
18

Skore
249:111
266:94
221:139
220:140
193:167
194:166
167:193
146:214
127:233
133:227
64:296

Body
77
71
59
55
54
52
50
39
32
31
24

Okr. přebor 2.třídy žáci sk. B
po. Družstvo
1
Škola ping-pongu Ostrava
2
DDM Hlučín A
3
TTC Hať A
4
KST Darkovice A
5
TJ Sokol Děhylov C
6
TTC Bolatice B

Záp.
10
10
10
10
10
10

V
9
9
4
2
1
1

R
0
0
1
3
2
2

P
1
1
5
5
7
7

Skore
80:20
82:18
41:59
41:59
26:74
30:70

Body
37
37
23
19
15
15

Pozoruhodné je vítězství v OP 1 třídy a taky v OP 3 třídy. Zvláště pak suverénní
vítězství našeho A týmu je senzační. Valná hromada rozhodla, že ani jeden tým
nevyužije možnosti postupu. Při postupu do Krajského přeboru, by muselo dojít
k posílení o minimálně jednoho kvalitního hráče, kterého bychom museli koupit a tímto
směrem nechceme jít.
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Náš hlavní sportovní cíl je udržet pro příští sezónu všechny 4 týmy v soutěžích. Ještě
více zkvalitnit hráče mezi 20 až 30 lety. S vizí, aby tato generace do 5 let nehrála jenom
Krajský přebor, ale třeba i Divizi.
Chceme se taky prezentovat na Dnech naší obce. Svoje místo budeme mít
v kulturním domě. Připravujeme pro děti velice zajímavé soutěže – samozřejmě o ceny!
Těším se na Vás.
Za výbor TTC Hať, z.s. , Jiří Machalla

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Sám si vyberu – sám si přečtu
Dva třídní kolektivy byly zapojeny do projektu „Čtenářské dílny“, kterou vypsalo
MŠMT v rámci Výzvy č. 56 na podporu čtení a čtenářské gramotnosti. V rámci tohoto
projektu žáci poznávají nové knihy, zdokonalují své čtenářské dovednosti, rozvíjejí
vědomé čtenářství a vytvářejí si kladný vztah k vlastní četbě. Díky tomuto projektu
získala naše škola finanční prostředky na zakoupení cca 200 nových knižních titulů.
Vybrali jsme knížky dobrodružné, humoristické, fantasy, dívčí romány, knížky
s bajkami, pověstmi a samozřejmě knížky pohádkové či komiksy.
I když se konkrétní projekt týkal pouze dvou tříd, „Dílny čtení“ jsme pravidelně
zařadili do 5. 6. 7. a 8. ročníku, neboť u žáků se staly velmi oblíbenými a žádanými
hodinami.
Hlavní přednosti „Dílny čtení“:
 žáci mají pravidelně- přímo v hodinách českého jazyka- prostor 20-30 minut na
samostatné souvislé čtení
 žáci čtou beletristické knihy, které si sami vybírají
 ve třídě probíhají čtenářské reakce, rozhovory a s nimi související aktivity

Celostátní přehlídka dětských recitátorů
Koncem února se v Domě dětí a mládeže v Hlučíně uskutečnil 45. ročník
okrskového kola soutěže v dětské recitaci, který je určený dětem všech tříd ZŠ. Odborná
porota měla těžký úkol, vybrat z velkého počtu recitátorů ty nejlepší, kteří by svou školu
reprezentovali v okresním kole v Opavě. Z naší školy se zúčastnilo 8 recitátorů, kteří si
nevedli vůbec špatně.
Jakub Havránek z 6. třídy a Robert Kotula z 9. třídy postoupili do okresního kola,
které se konalo v březnu v Opavě, kde svedli souboj v přednesu s žáky celého okresu.
Chlapcům za reprezentaci školy děkujeme.
Mgr. Monika Dudová
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Dopravní výchova ve 3. třídě
Měsíc duben je měsícem bezpečnosti a tak i naši žáci se jí v hodinách věnovali více,
než jindy. 20.4.2016 jsme byli pozváni na dopravní hřiště do Hlučína. Zde se v první
části pobytu žáci dozvěděli, jak se mají chovat jako chodci, popř. koloběžkám, na silnici.
Probírali různé situace na křižovatkách, shlédli i filmové ukázky.
Ve druhé části se žáků ujala policistka Městské policie Hlučín a vše si tak
vyzkoušeli přímo v praxi na dopravním hřišti. Děti si zajezdily na koloběžkách, chovaly
se jako skupiny chodců. Moc se jim tato výuka líbila.
Celou akci jsme ukončili v cukrárně na zmrzlině. A už se těšíme na příští rok, kdy
budeme moci získat průkaz cyklisty.
Mgr. Jurenková Věra

Tradiční festival dramatické tvorby pro předškoláky v Polsku
Také v letošním roce se v Tworkově konal mezinárodní festival dramatické tvorby
určený pro předškolní děti. Festival byl dvoudenní a probíhal ve dnech 21.4.-22.4.2016.
Vystupovaly zde děti z Chalupek, Křižanovic, Píště, Tworkova, Šilheřovic, Zabelkova a
také naši předškoláci z MŠ Hať, kteří předvedli minimuzikál Pomáda. Jejich představení
se líbilo a děti si to užily.
Po vystoupení byly všechny odměněny. Dostaly upomínkové předměty, hračky i
výtvarné potřeby. Ze všeho měly velkou radost. Na závěr proběhlo sladké pohoštění.
Celý
výlet
se
vydařil
a
všichni
jsme
měli
krásný
den.
učitelka MŠ, M. Švecová

Lesní škola
V rámci environmentální výchovy přijeli do MŠ letos už po třetí studenti Střední
lesnické školy v Hranicích, kteří dětem poutavým způsobem vyprávěli o životě zvířat
v lese, přiblížili dětem práci lesníků, zahráli si s dětmi spoustu zábavných her a pomohli
jim vyrobit pravý „lesnický erb“. Školkou zněl po celou dobu radostný smích dětí, který
svědčil o tom, jak moc se jim „lesní škola“ líbí.
Za všechny děti moc děkujeme manželům Skotnicovým za zorganizování této akce,
která byla pro děti velmi podnětná a obohatila je o spoustu nových informací a přinesla
jim mnoho nezapomenutelných zážitků.
Švecová Marcela, třída Broučků
Radimcová Daniela, třída Sluníčková

Mezinárodní sportovní hry mateřských škol
7.června 2016 se na fotbalovém hřišti v Hati, konaly mezinárodní sportovní hry
mateřských škol. Přijely k nám děti z mateřských škol z Darkovic, Píště, Šilheřovic a
polských Chalupek. Pro děti bylo nachystáno pět sportovních disciplín. První byl
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štafetový běh, pak skoky v pytli, slalomový běh s míčkem, pětiskok do dálky a hod
míčkem. Družstva byly vytvořeny vždy s šesti dětí. Děti se snažily zdolat všechny
disciplíny co nejlépe, aby vyhrály. Po vystřídání se ve všech disciplínách, měly děti
svačinku, koláč a džus. Čekání na sečtení všech výsledků, dětem zpříjemnilo krásné,
nové dětské hřiště, které je vybudováno hned vedle fotbalového. Když se děti pořádně
vydováděly, nastoupili všichni k slavnostnímu ukončení a vyhlášení výsledků.
Zlaté medaile, putovní pohár a diplomy nakonec získala mateřská škola z Píště,
ostatní družstva si odnesla pamětní medaile a diplomy. Všechny děti byly spokojené,
soutěžily i fandily ze všech sil.
Velmi děkujeme žačkám deváté třídy, všem zúčastněným a všem, kteří se podíleli na
organizaci těchto her. Sportu zdar a těšíme se na další sportovní akce.
Šubrtová Janeta
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Myslivci z Hati uklízeli černé skládky
Jaro – jedno z nejkrásnějších období roku. Vnímáme jej na každém kroku. V přírodě
pozvolna začíná nový život a příroda, která nás obklopuje, nás láká k návštěvě. Ne vždy
však je naše návštěva přírody v Hati spojena pouze s příjemnými prožitky. Díky
nezodpovědným lidem, kteří ji znečišťují, se některé malebné kousky lesa, pole či louky
stávají černými skládkami. Tyto skládky, které se více objevují po otevření hranic, hyzdí
naši krásnou krajinu a rovněž jsou nebezpečím pro nezkušené právě rodící se tvorečky,

kteří mají za úkol zachovat přírodní pestrost i pro další generace.
Mezi lidi, kteří si nutnost čisté přírody velice dobře uvědomují, jsou myslivci
z mysliveckého spolku Hubert Hať. Také letos na 1. máje uklízeli myslivci ve spolupráci
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s místním obecním úřadem několik černých skládek a přispěli tím ke zkrášlení okolní
krajiny. Myslivecká činnost zdejších myslivců však tímto jarním úklidem zdaleka
nekončí. Právě v Hati patří myslivci k nejaktivnějším organizacím. Pro veřejnost letos
chystá několik zajímavých akcí, o kterých se budete moci dočíst na našich
facebookových stránkách s názvem: Myslivecká společnost Hubert Hať.
Jsou to další pozitivní kroky k získání lepší prestiže mezi laickou veřejností, která
bohužel ještě vidí myslivce pouze jako lovce. Veřejnost by si měla uvědomit, že
myslivost v současném pojetí má pro naši přírodu velký význam a naopak je na
samotných členech Hubertova cechu, zda si dovedou toto své místo na slunci uhájit. Za
myslivce z MS Hubert Hať můžeme slíbit, že budeme nadále dbát na dodržování
slavných tradic české myslivosti a naší krásnou přírodu budeme chránit.
Za MS Hubert Hať – Legerski Jan

Zahrádkářská výstava se blíží….
Dobrý den přátelé,
je tady jaro a blíží se léto a prázdniny. Každý dobrý zahrádkář se snaží vypěstovat a
ozdobit své obydlí a zahrádky krásnými květinami a obohatit svůj jídelníček vlastní bio
zeleninou a ovocem.
Také letos 18.září, v době haťského krmáše, budeme pořádat výstavu květin, ovoce a
zeleniny v kulturním domě v Hati. Chtěli bychom Vás touto cestou poprosit o zapůjčení
Vašich výpěstků na výstavu. Pro Vaše výpěstky na výstavu po domluvě přijedeme sami,
nebo je můžete sami doručit do kulturního domu. S nabídkou Vašich výpěstků se
obracejte, prosím, na tel.: 702362781. Děkujeme.
Také bude probíhat soutěž dýní, tu nejhezčí vyberou samotní návštěvníci výstavy.
Přejeme Vám krásné léto a hodně radosti z dobře rostoucích rostlin.
Za výbor zahrádkářů v Hati Helena Nawrathová

Z činnosti Model klubu Hať
Haťský sekáč, aneb soutěž v kosení trávy
V sobotu 7. května Model klub Hať pořádal nultý, neboli zkušební ročník soutěže
v kosení trávy s názvem Haťský sekáč. Netradičního soutěžního klání se zúčastnili jak
zkušení sekáči, tak i mladí a kosením trávy téměř nepolíbení soutěžící. Celkem se
Haťského sekáče zúčastnilo devatenáct zkušených mužů a šest odvážných žen.
Cílem soutěže bylo v časovém limitu jedné minuty pokosit co největší plochu trávy.
Kvalitu i velikost pokosené plochy hodnotil předseda Model klubu Hať Günther Gajda.
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Vítězem v mužské kategorii se stal Jiří Plaček s pokosem 17,29 m2. Ženskou kategorii
s přehledem ovládla paní Mirka Cigánová s výsledkem 6,27 m2.
Muži
Ženy
2
1. Jiří Plaček (17,29 m )
1. Mirka Cigánová (6,27 m2)
2. Rudolf Gospoš (14,58 m2)
2. paní Adamčíková (5,73 m2)
3. Gerhard Kostelník (13,57 m2)
3. Šárka Mikolajková (5,59 m2)
Po vyhlášení výsledků následovalo postavení tradiční májky a májová veselice
s živou hudbou. O program a organizaci májové veselice se postaral Daniel Cieslar a
sdružení Ha Kultura, za což velmi děkujeme.

Cyklistický závod Retro cyklo 2016
Závěrem května se konal 1. ročník otevřeného závodu bicyklů vyrobených do roku
1990 s názvem Retro cyklo. Tohoto recesistického soutěžního klání se zúčastnilo 36
závodníků a závodnic ve stylovém dobovém oblečení. Vítězem cyklistického závodu se
stal Ondřej Žvaka s celkovým časem 59,4 vteřin. Mezi ženami zvítězila Šárka
Mikolajková s časem 66,97 vteřin a dětskou kategorii ovládl David Klimeček s časem
74,14 vteřin.
Po úspěšném závodě následovaly volné jízdy, kácení májky a volná zábava až do
pozdních večerních hodin.
Muži
Ženy
Děti
1. Ondřej Žvaka (59,4 s) 1. Šárka Mikolajková (66,97 s) 1. David Klimeček (74,14 s)
2. Tomáš Kalvar (60,69 s) 2. Štěpánka Kladivová (80,83 s) 2. Šimon Gajda (75,24 s)
3. Radek Chmelař (62,24 s) 3. Markéta Semančíková (86,27 s) 3. Tadeáš Gajda (75.57 s)

Legendární motocyklové závody Retro Chrchel 2016
Sobotní odpoledne 11. června patřilo třetímu ročníku legendárního motocyklového
závodu Retro Chrchel. Soutěž zahájil velitel Model klubu Hať slavnostním příletem
v letounu Hummel Bird. Závodu se zúčastnilo celkem 48 závodníků na motocyklech
s maximálním obsahem do 50 ccm. Divácky atraktivní akce přilákala stovky diváků, kteří
obdivovali závodní jízdy motocyklů Jawa 550 Pařez, Jawa 05 Pionýr, Jawa 23 Mustang a
celé řady dalších modelů.
Soutěže se zúčastnili nejen místní, ale také přespolní. Po vlastní ose dorazilo mnoho
účastníků z celého Hlučínska, ale i z Opavy, mezi kterými nechyběl ani expediční tým
známý jako Dobrodruzi na Jawách. Vítězem závodu Retro Chrchel v kategorii
závodníků nad 15 let se stal Marek Janiš s celkovým časem pěti minut a jedné vteřiny.
Dětské kategorii kraloval Ondřej Moravec s výborným časem 4 minuty a 56 vteřin.
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Závodníci do 15 let
1. Ondřej Moravec (4:56)
2. Tadeáš Gajda (5:33)
3. Michal Basovník (5:47)

Závodníci nad 15 let
1. Marek Janiš(5:01)
2. Jakub Čech(5:08)
3. Adam Konetzný (5:11)

Kompletní výsledky soutěží Haťský sekáč, Retro
cyklo a Retro Chrchel naleznete na stránkách Model
klubu Hať www.modelklubhat.blogspot.cz a na
facebookovém profilu www.facebook.com/modelklubhat.

Volná knihovna pro bezplatné sdílení knih
Již několik týdnů si cestující na autobusové zastávce na ulici K Hubertu mohou jízdu
autobusem zpříjemnit četbou zapůjčených knih z volné knihovny. Volná knihovna
představuje speciální box, z kterého si občané volně půjčují knihy nebo je naopak do
boxu vkládají. Tato výpůjčka je zcela zdarma, bez registrací a slouží na principu
komunitního sdílení.
Za vznikem volné knihovny stojí žáci základní školy navštěvující modelářský
kroužek Model klubu Hať. Knihovnu vyrobil pod vedením Radka Svobody tým
šikovných studentů Martina Jaroše, Kamila Bančíka a Alfréda Kočího.
„Výroba knihovny mě obohatila o cenné zkušenosti při práci s plechem. Teoretické
znalosti jsem sice měl, ale v tak velké míře jsem s plechem pracoval poprvé,“ hodnotí
zkušenost s výrobou volné knihovny Martin Jaroš.
A co bylo na výrobě volné knihovny nejsložitější? „Během realizace pro nás byly
největší obtíží zbytečné chyby, které nás stály spoustu čau. Naštěstí jsme se poučili a díky
získaným zkušenostem příště stejné chyby už nebudeme opakovat,“ uzavírá Martin.
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Máte-li doma staré knížky, které je vám líto vyhodit, můžete je k zapůjčení
nabídnout do volné knihovny, kterou naleznete na autobusové zastávce v ulici
K Hubertu. Zároveň budeme rádi, když vám knihy z volné knihovny pomohou
zkrátit dlouhou chvíli strávenou cestováním.
Závěrem bychom rádi poděkovali partnerské organizaci Ha Kultura a obci Hať za
podporu, členům Model klubu Hať za pomoc s přípravou všech kulturních akcí a všem
účastníkům i divákům za hojnou účast na našich akcích. Těšíme se na vás při dalších
událostech Model klubu Hať.
Jiří Aujezdský, Model klub Hať

HA KULTURA: Hafest a Hlučínský majáles
První část roku 2016 se nesla v duchu příprav dvou zásadních akcí, které předčily
očekávání.
Koncem dubna jsme druhým rokem uspořádali Hlučínský majáles. I přes opravdu
chladné počasí hlavně k večeru na majáles dorazila bezmála tisícovka návštěvníků. Tato
akce byla určena především pro místní i přespolní studentstvo, ale to neznamená, že
nedošli mladší návštěvníci z řad dětí či starší generace.
Program byl sestaven různorodě. Začátek byl naplánován na třetí hodinu, kdy
odstartoval květinový průvod, který měli v režii studenti hlučínského gymnázia. Poté už
následoval hudební program. Hlučínský sbor, skupiny: Světlo, Cocaine Party, Ptakustik
s kapelou, That Shy Band, Sakumprásk a Krackhouse Family. Celkové reakce z majálesu
nemůžou být jiné, než pozitivní. Ohlasy zejména z řad studentů byly znatelné. Jde vidět,
že v Hlučíně je stále zájem o kulturu pro mladé. Troufám si říct, že jsme z velké části
vyplnili pomyslnou mezeru v dramaturgii takových akcí, které se v Hlučíně konají.
Hlučínským majálesem jsme dokázali, že i jako haťský spolek dokážeme „prorazit“ i
mimo naší obec a sklidit úspěch.
Ovšem největší akcí, kterou Ha Kultura pořádá je bezesporu Hafest.
Je to akce největší, nejnákladnější a zároveň nejsložitější co se týče logistiky, času a
energie.
Přípravy započaly někdy v říjnu, kdy jsme začali domlouvat kapely, postupně se
nabalovaly další a další povinnosti. Přece jen už není Hafest pro pár nadšenců, ale pro
velké množství lidí.
Letos jsme po předchozím ročníku posunuli laťku o dost výš. Nejenom, že jsme
pozvali kapely jako Mňága a Žďorp, ATMO music, Mirai, polské Etna Kontrabande,
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Light & Love a další… Zároveň se zvýšila i návštěvnost. Se všemi návštěvníky,
dobrovolníky, hosty, partnery atd. se Hafestu zúčastnilo přes 800 lidí. A to podle mě už
není úplně málo.
Jsem neskutečně ráda, jak se nám tento ročník Hafestu povedl. Nechci, aby to
vyznělo jako samochvála, ale myslím, že můžeme být patřičně hrdí na to, o co se v Hati
snažíme.
Na Hafestu nám pomáhalo přes 30 dobrovolníků lidově řečeno za „pivo a párek“,
celoročně se teď už mohu říci ‚managementu‘, věnujeme dva, já a Daniel Cieślar.
Nemluvě o dalších lidech okolo, kteří mají na starost určité záležitosti, které nejsme
schopni sami jako spolek zvládnout.
Poděkování patří zejména obci Hať a panu starostovi, který nás podporuje už od
začátků, které pro nás nebyly vůbec jednoduché. Jsem moc ráda, že máme podporu tam,
kde je potřeba a velice si toho vážím.
Dále bych chtěla poděkovat našim partnerům: SAO Computers, Wayfarer, Křížák &
Partneři, Zlatovar, rádia Kiss a Beat, předprodejům: Elektro Hať, Muzeum Hlučínska a
Informační centrum Hlučín a Květovárna.
Poděkovat musím i všem dobrovolníkům z našeho spolku, ale i mimo něj. Také
Model Klubu Hať za spolupráci na akcích, Římskokatolické farnosti Hať za ubytování
Poláků a místním fotbalistům za pomoc při přípravách.
Šestý Hafest skončil, ale já už mám v hlavě následující ročník, protože je už nejvyšší
čas začít s plánováním.
Sedmý Hafest se bude konat 3. června 2017. To je jediné, co zatím vím a mohu
zveřejnit.
Věřím, že se Vám- všem návštěvníkům a čtenářům, kteří jste nás podpořili, na akci
líbilo a to je přesně ten důvod, proč to děláme. Několikaměsíční přípravy, přes 30
dobrovolníků, desítky lidí okolo, kteří nás podporují při přípravách, partneři, kteří nám
pomáhají akci zvládnout finančně a hlavně stovky nadšených a spokojených návštěvníků,
kvůli kterým to všechno vlastně děláme.
Choďte na naše akce a dejte nám najevo, že úsilí, které do toho vkládáme, má nějaký
smysl.
Zajímá nás, co si o Hafestu myslíte a rádi bychom slyšeli vaše reakce.
Příležitost, kde nás potkáte, bude na Dni obce Hať 25. června, kde jsme tvořili
celkovou dramaturgii, tj. program. Přijďte za námi k našemu stánku nebo za mnou či
Danielem a řekněte nám, co si o Hafestu myslíte. Pochvalu ale i kritiku, návrhy na
změny, cokoliv. Čekáme na to, podpoří nás to v další práci, která nám bere hromadu
volného času, energie a nervů.
Jana Stočková, předseda Ha Kultura z.s.
www.hakultura.cz, stockova.j@seznam.cz
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Z O Č S CH H A Ť
ve spolupráci s OO ČSCH Opava a OÚ Hať

Vás zvou na

SLEZSKOU VÝSTAVU
která proběhne v areálu hasičské zbrojnice v Hati (okres OPAVA)

17.9.2016
18.9.2016

800 – 1800 hod.
800 – 1700 hod.

Na výstavě bude vystaveno cca:


400 ks králíků

různých plemen



500 ks holubů

různých plemen



450 ks drůbeže různých plemen

Budou vystaveny ukázkové expozice exotických zvířat.

vodn
HAŤ

Srdečně zvou pořadatelé
Bližší informace:
Mgr.Milan Šula
mob:+420/ 732 967 800
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INZERCE

KOVANÉ PLOTY
www.ploty-ostrava.cz
Stavíme ploty na klíč






Pletivové ploty, svařované sítě
Betonové ploty
Kované ploty
Živé ploty – túje na živý plot
Garážová vrata – www.vrataostrava.cz

www.PLOTY-OSTRAVA.CZ
Tel.: 722 550 000
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Dragounová Hedvika

94 let

Brožová Erna

93 let

Harazimová Eliška

93 let

Kapersteinová Gertruda

91 let

Kuchařová Anna

88 let

Olecká Marta

88 let

Bortlíková Edeltrauda

88 let

Gencová Edita

86 let

Kolasková Anna

86 let

Lichorobiec Vladislav

85 let

Cigánová Hedvika

81 let

Plačková Gertruda

85 let

Matuška Erhard

81 let

Tyleček Berthold

85 let

Kolaska Josef

81 let

Ronczková Anna

85 let

Mokrá Rita

80 let

Kučera Alfons

85 let

Tesař Erich

80 let

Plaček Jiří

84 let

Klemencová Eliška

80 let

Tomalová Apolonie

83 let

Cigánová Marie

80 let

Riemrová Anna

82 let

Lampartová Hermína

80 let

Dudová Anežka

82 let

Štěpán Bernard

80 let

Baránková Marta

82 let

Gajdová Edeltrauda

75 let

Kalvarová Gertruda

82 let

Mokrá Olga

75 let

Popelková Marie

81 let

Lukášová Irmgard

75 let
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