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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
tři čtvrtě roku je téměř za námi. U této příležitosti mi dovolte, abych provedl krátkou
rekapitulaci akcí, které se provedly v uplynulém období nebo jsou momentálně
realizovány.
V minulém vydání zpravodaje jsem se zmiňoval o vykopání a betonáži betonových
patek pro prvky wourkoutového hřiště. Hřiště bylo zprovozněno a uvedeno do provozu ve
druhém červencovém týdnu. Dodatečně byla dodána pružná tartanová dopadová plocha.
Hřiště je plně využíváno naší mládeži, ale nejen jí, návštěvníky jsou i sportovci střední a
starší generace. Všechny uživatele hřiště vyzývám, aby dodržovali provozní řád a
udržovali pořádek v jeho blízkosti.
Na MK Rychlovecká byla dokončena oprava kanalizace a provedena úprava povrchu
vozovky. Všem spoluobčanům, kterých se tato oprava a omezení provozu při opravě
týkalo, děkuji za trpělivost a ohleduplnost při této stavbě.
Máme rozdělanou stavbu chodníku a zatrubnění otevřeného příkopu na silnici II. tř.
K Hubertu, která je částečně financována ze SFDI ČR a z obecního rozpočtu a provádí ji
společnost Jankostav s.r.o. Výše uvedená akce zahrnuje zatrubnění příkopu, výstavbu
chodníku a vjezdů k jednotlivým nemovitostem, nasvětlení místa pro přecházení a
přechodu pro chodce. Prosím všechny občany o dodržování pravidel bezpečnosti
silničního provozu i po zbytek stavby.
Další rozpracovanou stavbou je oprava MK K Remízce v úseku od úvozové cesty až
na křižovatku ke Karlovci. V zastavěné části se pokusíme uvedenou místní komunikaci co
možno maximálně rozšířit a zpevnit krajnice obrubou. Mimo zastavěnou část bude pouze
položen asfaltový koberec. Oprava místní komunikace K Remízce je spolufinancována
MMR ČR (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR) a realizaci stavby provádí společnost
STRABAG a.s.
Zastupitelstvem obce byly vyslyšeni občané, kteří apelovali na opravu polní účelové
komunikace mezi odbočkou na Karlovec směrem na Vřesinu. Na této polní účelové
komunikaci je již proveden vyrovnávací povrch a jsou zbudovány výhybny pro
zemědělskou techniku. Finální úprava bude provedena zároveň s MK K Remízce.
Ještě jednu stavbu bychom chtěli zrealizovat v letošním roce a to je lávka pro pěší a
chodník od MŠ po zastávku na dolní Hati (naproti restaurace U sv. Mikuláše). Uvedená
stavba by měla být zahájena koncem září 2017. Ve stručnosti jsem Vás seznámil
s dokončenými a probíhajícími stavbami v naší obci.
Ale samozřejmě u nás v Hati nežijeme pouze cestami, opravami, stavbami, ale rovněž
myslíme na odpočinek, odreagování se u hudby a dobrého jídla a pití.
K takovýmto akcím patří již tradičně hojně veřejnosti navštěvovaný HAFEST
(pořadatel Ha-Kultura z.s.), který jak termínově, tak i kvalitou se zapsal do podvědomí
v širokém okolí. Konec června nebo začátek července je vyhrazen akci DEN OBCE. Již
potřetí jsme se mohli takto neformálně sejít s většinou našich občanů na tomto sobotním
odpoledni v centru obce. Milí spoluobčané, patří Vám velké poděkování, že jste Den obce
navštívili v tak hojném počtu. Musím rovněž poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě
a průběhu této akce – všem zúčastněným spolkům z naší obce, které nám nabídly širokou
škálu občerstvení a postaraly se i o naše děti např. TTC, Model klub, hasiči a další.
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Poděkování patří Ha-Kultuře z.s. za přípravu a organizaci programu. Nesmím opomenout
na zaměstnance obecního úřadu a další pomocníky, kteří se podíleli na zdárném průběhu
DNE OBCE.
Následující již čtvrté setkání našich občanů „ DEN OBCE 2018“ je naplánováno na
30. 6. 2018.
Letní měsíce jsou vyhrazeny různým akcím, počínaje červnovými „Retro soutěžemi“,
které pořádá Model klub, dále fotbalový turnaj žáků „O pohár starosty obce“. Srpen je již
tradičně zasvěcen fotbalovému turnaji HAPOKO.
Poslední srpnová neděle patří haťským dožínkám, které jsou doprovázeny děkovnou
mší svatou, bohatě zastoupeným alegorickým průvodem v čele s překrásným upleteným
dožínkovým věncem a výbornými dožínkovými koláči, trubičkami a dalšími dobrotami.
Koncem prázdnin však nekončí kulturní dění v naší obci, vždyť září je měsícem
krmáše a tradičně se v tuto dobu konají dvě nádherné výstavy, a to výstava zahrádkářů a
chovatelů. I přesto, že v letošním roce nepřálo počasí, děkuji všem, kdo na výstavy zavítal.
Obě výstavy byly na vysoké úrovni, co se týče množství a kvality vystavovaných exponátů.
Poděkování patří všem občanům, kteří pro Vás tyto akce během letních měsíců
připravovali.
O veškerém dalším dění v naší obci budete vždy s dostatečným předstihem
informováni obvyklým způsobem.
Na samotný závěr si Vás dovolím pozvat na 20. ročník Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska, které se uskuteční v neděli 8. 10. 2017 v 15.00 hod. v chrámu sv.
Matouše v Hati. Organizátorem tohoto setkání je Sdružení obcí Hlučínska,
Římskokatolická farnost Hať a Obec Hať.
Milí spoluobčané, přeji Vám pohodový podzim.
Werner Vyletělek, starosta

VYBRÁNO

-

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém XV. zasedání dne 11.9.2017
zabývalo především:
Kontrolou plnění usnesení ze 14.zasedání ZO
Schválením programu 15.zasedání ZO
Informací o jednání rady obce
Volbou přísedících pro Okresní soud v Opavě na volební období 2017-2021
Návrhem na revokaci usnesení ZO č.Z14/13-b
Návrhem na pořízení tří Územních studií dle ÚP
Návrhem na rozpočtovou úpravu č.3/2017
Zprávou z posouzení monitoringu roku 2016 v oblasti provozování a finanční analýzy
Hať – ČOV a splašková kanalizace
Projednáním Závěrečného účtu SOH
Hospodařením obce za období 1-7/2017
Žádostí ZO ČZS o změnu účelové dotace na rok 2017
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Žádostí ZŠ a MŠ Hať, p.o., o navýšení účelových finančních prostředků
Projednáním dopravní obslužnosti obce
Smlouvou o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI
Návrhem na odkup pozemků od soukromých vlastníků do majetku obce
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Zajištěním zadávacího řízení a výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku
Oprava MK K Remízce
Stížnostmi na rušení nočního klidu a hluk spojený s provozem restauračních zařízení
Žádostí o pronájem nebytových prostor v obecním objektu čp. 762 a podpisem smlouvy
o nájmu
Usnesením Policie ČR k neoprávněnému vykácení 4ks dřevin z obecních pozemků
Informací Okresního soudu v Opavě pro volbu přísedích pro volební období 2017-2021
Žádostí o napojení vodovodní a splaškové přípojky k novostavbě RD
Žádostí o pronájem 5 parkovacích míst v obci
Žádostmi o uzavření smluv o zřízení úplatného věcného břemene s ČEZ Distribuce a.s.
Inventarizací pozemků starého koryta potoka
Uzavřením Příkazní smlouvy na vyhotovení projektové žádosti o dotaci na rekonstrukci
víceúčelového hřiště u ZŠ
Dodatkem č.2 ke Smlouvě o nájmu s ARRIVA Morava a.s. a žádostí o umožnění
parkování autobusů
Modernizací technického vybavení místní knihovny
Poptávkovým řízením na opravu víceúčelové komunikace Hať – Vřesina, výsledkem
poptávkového řízení a podpisem smlouvy s vítězným uchazečem
Povolením výjimky z počtu žáků ve třídě pro školní rok 2017/2018 pro ZŠ a MŠ Hať
Žádostí o povolení k umístění bezpečnostní zábrany na obecním pozemku
Dodatkem č.3 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor v obecním objektu č.p. 220
Návrhem rozpočtové úpravy č.3/2017
Vyřazením obecního majetku formou likvidace
Cenovou nabídkou na zpracování monitorovacích zpráv a vyhodnocením projektů
Chodník K Hubertu a Oprava MK K Remízce
Návrhem na revokaci usnesení ZO
Návrhem platového výměru pro ředitelku ZŠ a MŠ Hať, p.o.
Návrhem na pořízení tří územních studií dle nového ÚP
Žádostmi o finanční příspěvky – nadačnímu fondu P.Novotného a Charitě Opava
Žádostí o vydání předběžného souhlasu k uložení vedení VN na obecním pozemku
Vypsáním výběrového řízení, vyhodnocením nabídek a podpisem smlouvy s vítězným
uchazečem na stavbu Chodník pro pěší na MK Lipová v úseku MŠ/autobusová zastávka
Hať – škola
Zprávou o posouzení následného monitoringu roku 2016 v oblasti provozování
a finanční udržitelnosti pro projekt Hať –ČOV a splašková kanalizace
Cenovým výměrem č.7/2017 pro stanovení ceny vodného a stočného od 1.9.2017
Projektem READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí
v Euroregionu Silesia a vyčleněním prostředků na spolufinancování projektu
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- Výpovědí z nájmu nebytových prostor v objektu čp. 600 a zveřejněním záměru
pronájmu těchto prostor
- Žádostí o vyčištění koryta potoka a zjištěním příčin znečištění
- Žádostí o odprodej obecního pozemku p.č.2901
- Žádostí o ořez stromů rostoucích na obecních pozemcích
- Žádostí o zpřístupnění soukromých pozemků přes obecní pozemek za účelem provádění
zemědělských prací
- Žádostí o poskytnutí sponzorského daru na dobročinný koncert
- Navýšením účelově vázané dotace pro ZŠ a MŠ Hať, p.o.
- Žádostí o povolení k umístění párty stanu na obecním pozemku a prodloužením doby
k reprodukci hudby
- Zasláním požadavku a.s. ARRIVA Morava na navýšení dopravních spojení mezi obcí
Hať a Ostravou
- Pořízením závěsného vysavače na úklid veřejné zeleně
- Návrhem na pořízení nového párty stanu a 12ks pivních setů do majetku obce
- Pronájmem obecních nebytových prostor v objektu MŠ
- Návrhem Dodatku č.10 ke smlouvě o závazku veř.služby se spol. ARRIVA Morava o
doplatku prokazatelné ztráty za 2017
- Darovací smlouvou mezi SOH a obcí – Setkání chrámových sborů
- Finančním příspěvkem SDH na nákup techniky pro mládežnické družstvo

INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
Darkovice: Strassenfest
Šilheřovice: Strassenfest
Hať: Dožínky
Hlučín: Posvěcení sochy v Darkovičkách
Píšť: Odpust
Hať: Fotbalový turnaj HAPOKO
Hať: Hasičské výročí a družba SDH
♣ Sběr starého papíru
ZŠ a MŠ Hať, p.o., pořádá sběr starého papíru před budovou školní jídelny v úterý 10.října
2017 od 11.30-17.30 hod. a ve středu 11.října 2017 od 7.00 – 11.30 hod. Škola je přihlášená
do sběrové akce „Zelený strom 2017/2018“, ve které může získat za nejlepší sběr finanční
odměnu.
♣ Adventní trhy 2017
Prodejní adventní trhy se uskuteční v KD první adventní neděli 3.12.2017 od 8 hod.
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♣ Vánoční ladění 2017
Informujeme, že velmi oblíbená kulturní akce Vánoční ladění se letos bude konat
v kulturním domě ve dvou termínech, a to ve dnech: neděle 17.12.2017 v 17.00 hodin a
úterý 19.12.2017 v 18.00 hodin. Vstupenky budou v předprodeji na obecním úřadě od
20.listopadu.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Informace k volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Starosta obce Hať dle § 15 zákona o volbách do Parlamentu ČR č.247/1995 Sb. a vyhlášky
Ministerstva vnitra č.233/2000 Sb., o provedení některých ustanovení zákona, ve znění
pozdějších předpisů
o z n a m u j e,
že volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky proběhnou:
v pátek 20. října 2017 od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky vyhlásil prezident České
republiky svým rozhodnutím publikovaným ve Sbírce zákonů pod č.135/2017 Sb.,
částka 48.
Volič
Voličem je státní občan České republiky, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku
nejméně 18 let.
Volební místnosti v obci Hať
volební okrsek č. 1 - sál kulturního domu, U Střediska 2A, Hať
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Kostelní, K Remízce, Lipová č.or.1 – 36, K Hubertu, Na Návrší, Na Chromině č.or. 1 –21,
Lomená, Pekařská, Pod Olšinou, Prostřední, Rozcestní, Sportovců, Šelvická, U Pískovny,
U Střediska, U Zahrádek, Uzavřená, V Kotlině, Rychlovecká, Záhumní, U Dvora.
volební okrsek č. 2 - v přízemí budovy obecního úřadu, Lipová 86, Hať
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Dělená, Dolina, Lipová č.or.37 – 349, Mlýnská, Na Chromině č.or.22 – 169,
Na Stavech, Na Stráni, Souběžná, Stolařská, Svazácká, U Bečvy, U Závodu, Višňová,
V Koutě, Polní.
Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků
označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidáta o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů, pokud byla doručena do 48 hodin před zahájením voleb; při zjišťování
výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží; dále i případná
informace o zřejmých tiskových chybách na hlasovacích lístcích s uvedením správného
údaje. Volební místnost musí být pro každý volební okrsek rovněž vybavena zákonem
č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých
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dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.
Postup přijímání žádostí o voličský průkaz pro volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volič, který nebude moci volit ve volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán,
vydá obecní úřad na jeho žádost voličský průkaz, dle § 6a zákona č. 247/1995 Sb., o
volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých zákonů.
Žádost musí být doručena obecnímu úřadu některým z níže uvedených způsobů nejpozději
7 dnů přede dnem voleb, tj. do 13.10.2017:
- v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem voliče
- v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky
- osobně, o ústně podané žádosti sepíše úředník (po prokázání totožnosti voličem)
úřední záznam
Vydávání voličských průkazů:
Obecní úřad voličský průkaz předá nejdříve 15 dnů přede dnem voleb, tj. 5.10.2017,
osobně voliči nebo zplnomocněnému zástupci anebo se voliči zašle na adresu uvedenou v
žádosti.
Hlasování
Prokázání totožnosti a státního občanství
Volič po příchodu do volební místnosti prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a
státní občanství České republiky platným občanským průkazem, nebo platným cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem.
Voliči, který tak neučiní, nebude hlasování umožněno. Je tedy nezbytné, aby volič měl u
sebe potřebné doklady.
Volič, který se dostavil do volební místnosti s voličským průkazem, je povinen tento
průkaz odevzdat okrskové volební komisi; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu
voličů. Voličský průkaz opravňuje k zápisu do výpisu ze zvláštního seznamu voličů
ve dnech voleb v jakémkoli volebním okrsku na území České republiky, popřípadě
zvláštním volebním okrsku vytvořeném při zastupitelském nebo konzulárním úřadě České
republiky v zahraničí.
Po záznamu ve výpisu ze stálého nebo zvláštního seznamu voličů obdrží volič od okrskové
volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem příslušného obecního
nebo městského úřadu, magistrátu, úřadu městského obvodu nebo městské části. Volič,
který hlasuje s voličským průkazem, obdrží zároveň hlasovací lístky pro volební kraj,
v němž se nachází volební okrsek, kam se volič dostavil.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístek se tiskne samostatně pro každou politickou stranu, politické hnutí
a koalici. Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky
týchž politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích
označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném
volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které
volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak
nemusí obsahovat všechna čísla.
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Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo při
registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím lístku,
původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na hlasovacím
lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací lístky jsou
opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky jsou starostou obce distribuovány voličům nejpozději 3 dny přede dnem
voleb. V případě, že dojde k jejich poškození nebo ztrátě, anebo volič zjistí, že nemá
k dispozici všechny hlasovací lístky, je možné požádat ve volební místnosti okrskovou
volební komisi o vydání nové kompletní sady hlasovacích lístků.
Úprava hlasovacího lístku
Po obdržení úřední obálky, případně hlasovacích lístků, vstoupí volič do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. V případě, že se volič neodebere do tohoto prostoru,
nebude mu hlasování umožněno.
V prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků volič vloží do úřední obálky jeden
hlasovací lístek té politické strany, politického hnutí či koalice, pro niž se rozhodl
hlasovat. Tím volič dává hlas ve prospěch vybrané politické strany, politického hnutí nebo
koalice. Zároveň může volič na hlasovacím lístku vybrané politické strany, politického
hnutí, koalice zakroužkováním pořadového čísla nejvýš u 4 kandidátů uvedených na
témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z kandidátů dává přednost. Jiné písemné
úpravy hlasovacího lístku nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Ve prospěch politické strany, politického hnutí nebo koalice se počítají i takové hlasovací
lístky, na nichž jsou jména kandidátů škrtnuta, změněna nebo dopsána.
K takovým úpravám se nepřihlíží. Pokud volič dal na hlasovacím lístku přednostní hlas
více než 4 kandidátům, počítá se takový hlasovací lístek ve prospěch politické strany,
politického hnutí nebo koalice, k přednostním hlasům se však nepřihlíží.
Neplatné jsou hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací lístky,
které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky. Poškození
nebo přeložení hlasovacího lístku nemá vliv na jeho platnost, pokud jsou z něho patrny
potřebné údaje. Hlas voliče je neplatný, je-li v úřední obálce několik hlasovacích lístků.
Způsob hlasování
Po opuštění prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků vloží volič úřední obálku s
hlasovacím lístkem před okrskovou volební komisí do volební schránky.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S voličem, který nemůže sám
upravit hlasovací lístek pro tělesnou vadu anebo nemůže číst nebo psát, může být
v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný volič, nikoliv však člen
okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho upravit, vložit do úřední obálky,
popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných (zejména zdravotních) důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. V
takovém případě okrsková volební komise vyšle k voliči dva své členy s přenosnou volební
schránkou, úřední obálkou a hlasovacími lístky.
Informace převzaty z MV ČR
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Pečujete o nevyléčitelně nemocného člena rodiny doma?
Řekněte si o pomoc.
Přijde-li chvíle, kdy není možné pokračovat v léčbě nevyléčitelné nemoci, kladou si
nemocní i jejich blízcí otázku: „A co bude dál?“ Přichází rozhodování, kdo bude o
nemocného v domácím prostředí pečovat, přicházejí obavy: „Zvládneme to sami? Je to
vůbec možné?“ Je zcela přirozené si tyto otázky klást, tyto obavy mít. Málokdo z nás ví,
jak pečovat.
Mobilní hospic Ondrášek (MHO) pomoc s péči o nevyléčitelně nemocného
dospělého či dětského člověka nabízí, a to zdarma. Poskytuje nepřetržitou zdravotní,
sociální, psychologickou i duchovní podporu všem členům rodiny v domácím prostředí.
Pečující, klienti hospice, tak mohou zavolat o pomoc, kdykoli potřebují nebo se kdykoli
poradit, neví-li si rady.
Mobilní hospic Ondrášek působí i na území vašeho města. Nebojte se ho
kontaktovat. K rozhodnutí vám může pomoci zkušenost těch, kteří už služby využili:
„Sestra již od první návštěvy poskytovala manželovi i nám (pečujícím) neuvěřitelnou
podporu, vše v klidu vysvětlila, na naše otázky neúnavně odpovídala, s pacientem jednala
velmi důstojně, aplikovala medikaci a pořád nás ujišťovala, že pečujeme správně.“
V současné době MH Ondrášek spouští také kampaň s názvem DOMA. Pomocí
kampaně chce říci, že je možné strávit poslední chvíle doma, že existují služby, které péči
doma umožní. Už nyní můžete na facebookovém profilu hospice shlédnout krátká videa,
která vám přiblíží, proč a pro koho tady Ondrášek je. Facebooková událost „DOMA: Týden
pro mobilní hospic Ondrášek “, sděluje nejnovější informace. Od září můžete očekávat
články v časopisech a novinách, tváře týmu MH Ondrášek můžete vídat na
obrazovkách České televize a jejich hlasy slýchat v Českém rozhlase. V týdnu od 9. do 15.
října pak budete moci v Ostravě vídat MH Ondrášek v městské hromadné dopravě, kde na
vás budou vykukovat informační letáčky. V hospůdkách, kavárnách, restauracích i
obchodech naleznete kasičky veřejné sbírky. Zvláštností nebude ani to, pokud narazíte na
pokoj s polohovacím lůžkem. V pondělí 9. října si můžete udělat pohodlí jako doma a
stejně jako zaměstnanci dalších organizací vyrazit do zaměstnání v papučích, vyfotit se,
sdílet na našem či svém facebookovém profilu a dát tak světu najevo, že podporujete
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Mobilní hospic Ondrášek. My je mít budeme! Budeme moc rádi, pokud se jakkoliv zapojíte
a už teď se těšíme na vaše krásné papuče. Současně MH Ondrášek přizval k tomuto týdnu
další hospice, a tak se může stát, že na podobnou aktivitu narazíte i v městech, kde MHO
nepůsobí.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11, Ostrava – Zábřeh, tel:
725 409 411. Více informací lze najít na www.mhondrasek.cz nebo na facebookovém
profilu.

Co je nového ve světě daní z příjmů a co se ještě chystá
Také letos a příští rok vstupují v platnost změny v daních. Některé z nich se vás mohou
týkat. Jaké novinky již vstoupily v platnost? A na které se již brzy připravit?
Mění se výše daňového zvýhodnění na děti, a to pozitivním směrem. Zároveň si také
OSVČ využívající paušál budou moci sáhnout na daňové slevy na manželku a děti.
Daňový bonus se na druhou stranu dočká určitého omezení. Prodáváte-li nemovitost,
budete naopak za určitých okolností od daně osvobozeni. Dohody o pracovní činnosti
čekají o něco lepší podmínky, než tomu bylo doposud. Pojďme se ale na zmíněné změny
podívat pěkně zblízka.
V platnost vstupují daňové slevy při využití paušálu
Za minulý rok to nebylo možné, ale při podávání daňového přiznání za rok 2017 budou
moci OSVČ využívající paušál uplatnit daňovou slevu na manželku s vlastním příjmem
do 68 tisíc korun a také daňové zvýhodnění na děti.
Horní hranice ročního příjmu pro takové slevy je 1 milion korun. Za rok 2017 se ještě
OSVČ mohou rozhodnout slevu nevyužít a počítat si výdajový paušál z částky ročního
příjmu až 2 miliony korun. Od roku 2018 již taková volba nebude možná.
Stoupá daňové zvýhodnění na děti u rodin s větším počtem dětí
Výše možného daňového zvýhodnění na děti za rok 2017 nyní roste. Částka na první
ratolest sice zůstává stejná, a to 13 404 Kč, ale zvýhodnění na druhé dítě se o téměř dva
a půl tisíce korun navyšuje na celkovou sumu 19 404 Kč, a výše této částky u třetího
a dalšího dítěte narůstá ještě o něco více, na výslednou částku 24 204 Kč.
Toto daňové zvýhodnění si samozřejmě může uplatnit pouze jeden z rodičů.
Daňový bonus se dočká omezení
Nárok na daňový bonus od státu vzniká tehdy, pokud je výše daňového zvýhodnění
vyšší, nežli vypočtená daň z příjmu. Podmínkou pro získání bonusu je, aby součet příjmů
ze závislé činnosti, kapitálových příjmů, samostatné výdělečné činnosti a pronájmů za
rok 2017 dosáhl alespoň 66 tisíc korun, což odpovídá šestinásobku minimální mzdy.
Za rok 2018 pak dojde k další změně, kdy se takzvané pasivní příjmy, tedy příjmy
z kapitálového majetku a z nájmu přestanou do součtu příjmů pro výpočet daňového
zvýhodnění započítávat.
Další zajímavé změny
Za splnění určitých podmínek je od daně z příjmu fyzických osob nově osvobozen
prodej nemovitosti.
Výhodnější podmínky budou od roku 2018 nastaveny také pro dohody o pracovní
činnosti. Nepřesáhne-li měsíční příjem z takové činnosti 2 500 Kč, bude se na něj
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vztahovat pouze srážková daň. Podobně, jako je tomu nyní u dohody o provedení práce při
příjmech nepřesahujících 10 000 Kč za měsíc. Takové příjmy pak poplatník nemusí uvádět
v daňovém přiznání.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Mimořádný opis vody a změna cenového výměru
V uplynulých dnech navštívil pracovník obecního úřadu Vaše nemovitosti z důvodu
mimořádného opisu stavu vodoměrů. Vodoměry se opisovaly z důvodu změny cenového
výměru pro stanovení
ceny
vodného
z veřejného vodovodu,
ceny stočného a měsíční
sazby za pronájem
vodoměru.
Cenový
výměr se mění k datu
1.9.2017.
Důvodem
navýšení ceny stočného
je skutečnost, že Obec
Hať při vybudování
kanalizace
a
ČOV
získala
dotaci
ze
Státního fondu životního
prostředí.
Podmínkou
pro přidělení dotace však
je po dobu 10 let zajistit
soulad cen pro vodné a
stočné
podle
vypracované
finanční
analýzy
projektu
přepočítávaných
na
běžné ceny daného roku.
Vzhledem k tomu pak
dojde
k
naplnění
podmínek RoPD ve
vztahu k provozní situaci
projektu, včetně zajištění
finanční
udržitelnosti
VHI tvorbou minimální
ceny pro vodné a stočné
dle relevantní finanční
analýzy.
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Devátý ročník Festivalu kultury a hlučínských řemesel
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již podeváté Festival kultury a hlučínských řemesel.
V neděli 9. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory a kapely
z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily dechové kapely
Rohovanka, Hlučíňanka a Slezská kapela, folklorní soubory Karmašnice, Vlašanky a
Bolatické seniorky, taneční soubory Vřes, Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady a
mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
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Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli
zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité
dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí kozí
sýry, bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků
a poskytnuté ceny do soutěže, městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při
přípravách i při samotné koordinaci festivalu, obci Vřesina za zapůjčení prodejních stánků,
Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D. za výbornou moderaci a samozřejmě
Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé akce. Za rok u desátého ročníku na
shledanou!
Mgr. Lenka Osmančíková

Dožínky 2017
Čas neúprosně běží, a tak čtyřiadvacáté haťské dožínky jsou minulostí.
Zdá se, že jsou pořád stejné: děkovná mše svatá, vymodlené krásné počasí, pestrý a
dlouhý průvod, výborné koláče, trubičky a další občerstvení,…ale pokaždé mají trochu
jinou atmosféru, kterou s sebou přináší každý návštěvník.
Je naší snahou, aby toto odpoledne proběhlo v klidu a pohodě ke spokojenosti všech
zúčastněných. Aby to tak bylo, stojí za tím mnoho práce a starostí všech organizátorů a
lidí, kteří nám nezištně pomáhají. Za to jim patří velký dík a doufáme, že to tak bude i
nadále, a také rádi přivítáme nové pomocníky a nápady.
Chceme poděkovat za trpělivost a ochotu občanům, kteří sousedí s areálem konání
dožínek, dále všem, kteří připravili své stroje, kroje a převleky a vyrazili do průvodu.
Největší poděkování patří paní E. Adamčíkové za vedení a organizaci pečení koláčů,
její rodině za poskytnutí zázemí po celou dobu akce, bez kterého by se dožínky nemohly
uskutečnit v rozsahu, na jaký jste zvyklí.
Vážíme si podpory a pomoci ze strany vedení obce a jejích zaměstnanců. Stejně tak
oceňujeme dobrovolné hasiče za zajištění bezpečnosti v době průvodu a příkladně
zvládnuté občerstvení.
Doufáme, že zůstanete i nadále našimi příznivci, a těšíme se spolu s Vámi na výroční
pětadvacáté dožínky 26. 8. 2018!
Zemědělci obce Hať

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Náš školní projekt
Naše škola je zapojena do programu OP VVV
(Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání).
Cílem výzvy je podpořit mateřské a základní školy
formou projektů zjednodušeného vykazování.
Výzva podpoří osobnostně profesní rozvoj
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pedagogů prostřednictvím dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, vzájemného
setkávání a sdílení zkušeností pedagogů a pomůže školám při společném vzdělávání žáků.
Důležitou oblastí podpory je také usnadnění přechodu dětí z mateřské školy do základní
školy a spolupráce s rodiči dětí a žáků. Zařazení žáků se speciálními vzdělávacími
potřebami do hlavního vzdělávacího proudu pomohou extrakurikulární aktivity. Konkrétně
se jedná o Výzvu č. 02_16_022 Šablony pro ZŠ I.
Díky čerpání finanční podpory se tak našim učitelům otevřela možnost různých
školení (a to jak individuálních v konkrétních předmětech, tak pro sborovnu), např.:
Vzdělávání pedagogických pracovníků ve variantách Čtenářská gramotnost, Matematická
gramotnost, Cizí jazyky, Inkluze. Mezi extrakurikulární rozvojové aktivity patří Klub
zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ a Doučování žáků ohrožených školním
neúspěchem. Také proběhnou Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce
s rodiči žáků ZŠ. Bližší informace naleznete také na webových stránkách Ministerstva
školství, mládeže a tělovýchovy a samozřejmě Vás budeme aktuálně informovat na našich
webových stránkách.

Ohlédnutí za uplynulým školním rokem
Divadlo - 5. až 8.třída
Dopravní hřiště v Hlučíně - 3.tř.
Ukázky tance, golfu
Beseda o knize - 1.-4.tř., MŠ, Plazi
IPS při ÚP v Opavě - 9.tř.
Slezské muzeum v Opavě - 7.tř.
5.10.
Dopravní hřiště v Hlučíně - 4.tř.
6.10.
Den jazyků
19. -20.10.
Sběr papíru
říjen
Pracovní dílny v Tworkově -žáci 5. a 6.tř.
31.10.
Dopravní hřiště - 8.tř.
1.11.
Anglické divadlo - 8., 9.tř.
11.11.
Broučkiáda
11.11.
Dopravní výchova - 8.tř.
22.11.
Exkurze do Hyunday - 9.tř.+žáci z Polska
listopad
Anglická soutěž od Cambridge University press - účast žáků
prosinec
Vánoční dílny + prodej výrobků
Vánoční besídky
Soutěž v přednášení německých básní - účast žáků
20.12.
Zájezd do Vídně - vybraní žáci
21.12.
Planetárium - 6., 7.tř.
18.1.
Soutěž "Řemeslo má zlaté dno" - žáci 9.tř.
proběhly školní kola olympiád z biologie, dějepisu, zeměpisu, českého jazyka,
matematiky, chemie
6.2. -10.2.
Zábavné lyžování
6.2.
Školní kolo recitační soutěže
15.2.
Divadlo loutek - představení Bouře (Shakespeare) – žáci 8.,9.tř.
24. 2.
Retro den - 80. léta
12.9.
13.9.
září
22.9.
30. 9.
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březen

Maškarní plesy
Matematická soutěž - KLOKAN - 2. až 9. tř.
17. 3.
Noc s Andersenem - 6. tř.
22. 3.
Divadlo - "Děják z rychlíku" -4. až 7.tř.
duben
Soutěž ve vybíjené - 4. a 5. tř.
26. -28.4.
Exkurze Mnichov - žáci 6.-9. tř.
10. 5.
OZO - 1. tř.
10.5.
Exkurze do Osvětimi
11. 5.
OZO - 2.tř.
2. 5., 11. 5. Přednáška - Mudr. Fridrichová
květen
Celostání testování žáků - 9. tř.
Vystoupení ke Dni matek
Soutěž ve čtení německého textu - účast žáků
Anglická soutěž s Your space - účast žáků
18. 5.
Příhraniční olympiáda
22. 5.
Dopravní hřiště - 4. tř.
23. -24. 5. Sběr papíru
28. 5.
UR -Den dětí
31. 5.
UR - Kouzelník - MŠ i ZŠ
červen
Školní výlety
7.6.
Divadlo - nižší stupeň
9.6.
Návštěva Hotelové školy v Šilheřovicích - 8. tř.
13.6.
Opékání párků pro nejlepší sběrače kaštanů a žaludů
15.6.
Dravci
27.6.
Chemie na hradě - 8. třída

A co nás čeká v nejbližší době?
Již 27. září oslavíme na naší škole Evropský den jazyků. Letos zveme i Vás, rodiče
a prarodiče, dále žáky z Darkovic a také z Bienkovic. Přijďte se podívat na projektový den.
Začátek je v 8,45 v tělocvičně, poté budou žáci obcházet různá stanoviště ve třídách. Pro
letošní ročník jsme zvolili téma „Naši sousedé.“ Ukončení plánujeme v 11,15 v tělocvičně.
Rodiče, kteří máte zájem o účast Vašich dětí v logické olympiádě, zaregistrujte je do
konce září elektronicky – www.logickaolympiada.cz.
První týden v říjnu proběhne branný den. V úterý 10. října a ve středu 11. října bude
sběr papíru. Sbíráme také žaludy, kaštany a plastová víčka.
Samozřejmě se jako každoročně máme v plánu účastnit různých exkurzí, přednášek,
divadel a zapojit se do soutěží.
V červnu pak oslavíme 50. výročí založení naší Základní školy v Hati. Bude vydán
almanach, který svými příspěvky můžete obohatit i vy rodiče a prarodiče žáků a příznivci
školy, kteří si třeba pamatujete ono otevření či cokoli ze svých školních let. Chcete – li se
podělit o vzpomínky, neváhejte nám napsat.
Bližší informace k akcím, fotografie, komentáře atd. budou průběžně vkládány na
školní webové stránky: www.skolahat.cz
Mgr. Lenka Ochvatová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

40 let partnerství mezi SDH Hať a FF Quellendorf
Každý rok pořádají hasiči z Hati v okrese Opava velké množství různých kulturních
a společenských akcí. Jsou to hasičské plesy, letní karnevaly, soutěže, setkání seniorů a
mnoho dalších. V letošním roce dobrovolní hasiči z Hati navíc uspořádali oslavy při
příležitosti 40 let od vzniku družby mezi SDH Hať a Německým FF Quellendorf. Tato
významná hasičská událost se konala od 28. 7. 2017 do 31. 7. 2017 v obci Hať. Několika
denní oslavy měly bohatý program, který byl určen jak hasičům, tak i veřejnosti.
Přesně před 40 roky započala mezi dobrovolnými hasiči z Hati a z Německého
Quellendorfu spolupráce, která pokračuje do dnešních dní. V roce 1977 se zástupci obou
sborů poprvé setkali v obci Quellendorf, kde následně písemně stvrdili hasičskou družbu.
Mezi cíle patřilo a stále patří vytvořit a udržet přátelství mezi hasiči a rozvíjet hasičství,
jak po stránce zásahové, tak po stránce kulturní. Z družby se postupem času vytvořila velká
přátelství. Tato přátelství v dnešní době nejsou jen mezi jednotlivými členy obou sborů,
ale také mezi celými rodinami. Jak dokazují pravidelné návštěvy na obou stranách a četné
přátelské návštěvy rodin, tak je možné říci, že úsilí a cíle zakladatelů se vyplnily na sto
procent.
V letošním roce se tedy
uskutečnily velké oslavy u
příležitosti 40 let od založení
družby mezi oběma sbory.
Dne 28. 7. proběhla v rámci
oslav slavnostní schůze.
V průběhu této slavnostní
části bylo vzpomínáno jak na
začátky této spolupráce, první
návštěvy, které se uskutečnily
v České
republice
a
v Německu, ale také na
spoustu událostí, akcí, které se
konaly následně, v uplynulých
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čtyřiceti letech. V rámci schůze byli oceněni žijící zakladatelé této mezinárodní spolupráce
a všichni členové, kteří se aktivně podíleli, nebo podílí na udržení družby i v nynější době.
Byly zde oceněny i osobnosti, které velkou měrou podporovali tuto mezinárodní spolupráci
v minulosti. V rámci slavnostní schůze vystoupili se svým projevem i další účastníci, a to
starostové obou obcí Pan Werner Vyletělek a
paní Doris Zimmermann. Dále přednesli svůj
projev starostové obou sborů pan Ivo Rumpa
a Rico Berger. Poté zástupci dobrovolných
hasičů, profesionálních hasičů z České
republiky a také zástupci Polské obce
Krzyzanowice, s nimiž dobrovolní hasiči
z Hati udržují také družební aktivity.
Zástupci hasičů z Německa přednesli své
zdravice, poděkování a hodnotící zprávy.
Z České republiky na schůzi vystoupil
zástupce hasičského záchranného sboru. Byl
jím ředitel územního odboru Opava
hasičského záchranného sboru pan plk. ing.
Kamil Pastuszek, dále zástupce krajského
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan
Mgr. Jan Dumbrovský, zástupci okresního
sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska pan
Emil Paspiech a pan Alois Bartkovský,
starosta 14. okrsku SDH pan Jiří Čecháček. Po oficiální části, kdy byli oceněni členové,
významné osobnosti, byly předány pamětní dary, následoval volný program.
Druhý den, v sobotu, čekal účastníky další program. V dopoledních hodinách se
vydali autobusem do Ostravy, kde si mohli všichni prohlédnout areál „Dolní oblast
Vítkovice“ a „Malý svět techniky U6“. Samotné prostředí a jedinečná výstava, která je
situována v budově bývalé VI. energetické ústředny v samotném areálu poskytly
účastníkům nezapomenutelné zážitky. V odpoledních hodinách pak následovala prohlídka
Integrovaného výjezdového centra Ostrava – Přívoz. Komentář k prohlídce zajišťoval
profesionální hasič Bc. Filip Říčný z této stanice, který je zároveň členem JSDH Hať.
V rámci prohlídky se přítomní dozvěděli, jak funguje Integrovaný záchranný systém
v České republice, jakou technikou disponují hasiči a spoustu dalších informací. Pro členy
Německého sboru, kteří jsou zároveň členy zásahové jednotky, bylo přínosné více poznat
techniku a dozvědět se různé detaily a možnosti využití. Po této prohlídce se všichni vrátili
zpět do Hati, kde v areálu za hasičskou zbrojnicí bylo přichystáno malé občerstvení. I zde
mezi členy obou zásahových jednotek probíhala rozprava na téma hasičství, techniky a
fungování hasičů na obou stranách hranice. Ve večerních hodinách pak v rámci oslav
probíhal společenský večer s reprodukovanou hudbou a ohňostrojem.
Neděle byla v rámci oslav rozdělena do dvou částí. Dopoledne hasiči z obou
družebních sborů a ze sborů okolních obcí, konkrétně SDH Darkovice, SDH Šilheřovice,
SDH Markvartovice, SDH Ludgeřovice, OSP Krzyzanowice uspořádali slavnostní průvod
s hasičskými zástavami obcí Hať ke kostelu. V kostele Sv. Matouše pak proběhla
slavnostní mše, kterou vedl pan P. Dr. Bartłomiej Blaszka. Po ukončení mše se slavnostní
průvod přesunul ke kulturnímu domu. Zde společně se zásahovými cisternami okolních
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sborů byla připravena nová cisterna Tatra 815 jednotky z Hati. Místní farář toto vozidlo za
přítomnosti hostů, hasičů a občanů posvětil.
V odpoledních hodinách následoval program opět v areálu za hasičskou zbrojnicí
v Hati. Pro všechny přítomné bylo přichystané bohaté občerstvení a spousta zajímavostí
ke shlédnutí. Nejprve v rámci programu předvedli mladí hasiči z Hati několik ukázek
požárních útoků, tak jak se cvičí v České republice. Mladí hasiči z Hati a z Polské obce
Krzyzanowice také provedli požární útok s koňskou požární stříkačkou. Dále požární útok
předvedli muži. Jako první provedli ukázku muži z obce Hať a následně z Krzyzanowic.
Oba požární útoky byly provedeny klasickým způsobem, tedy v hasičské PSII, se
zásahovou přilbou a v zásahové obuvi. Poslední sportovní ukázkou, kdy byl předveden
požární útok, bylo představení mužů z obce Markvartovice. Toto družstvo se svou
výkonnou požární stříkačkou ukázalo, jak vypadá požární útok v dnešní době. Dále byly
na programu různé ukázky hasičských zásahů. Nejprve hasiči z Krzyzanowic provedli
ukázku zásahu, řešení následků dopravní nehody. Se svou technikou ukázali přítomným,
jak se řeší dopravní situace v podání hasičů z Polska, jaké jsou postupy a práce hasičů na
místě události. Polští hasiči provedli protipožární opatření, zajištění místa zásahu, zajištění
vozidla proti pohybu, ošetření figuranta ve vozidle a jeho vyproštění. Po této ukázce
následovala další ukázka, nyní v podání jednotky z Hati. V areálu bylo zapáleno vozidlo
Škoda Felicia a jednotka z Hati provedla likvidaci požáru za pomocí dýchací techniky
pomocí nové zásahové cisterny Tatra 815. Likvidace požáru byla provedena vysokotlakým
a hadicovým vedením a počínání hasičů z Hati sklidilo obrovský aplaus, tak jako v případě
předchozí ukázky. Dalšími ukázkami, které následovaly, byly ukázky lezecké techniky a
zásahu s použitím této techniky. Profesionální hasiči ukázali přítomným různé způsoby
slaňování, jištění a práce ve výškách, způsoby transportu osob pomocí lezecké techniky a
na závěr ukázku záchrany osoby (paraglidisty) z koruny stromů. V rámci odpoledního
programu si účastníci mohli prohlédnout různorodou hasičskou techniku. V areálu byla
vystavena koňská stříkačka, která upoutala velkou pozornost všech mladých účastníků.
Byly zde vystaveny osobní ochranné pomůcky, dýchací přístroje, další speciální technika.
Dále zde byly k vidění zásahové automobily, a to jak dopravní, technické, tak velké
množství cisteren z České i Polské republiky. Všichni přítomní si tak mohli prohlédnout
techniku a práci hasičů. Pro přítomné z Německa byly ukázky velmi zajímavé a následně
probírané v rámci pozdějšího volného programu. Jak již bylo zmíněno, tak úkolem této
družby
není
jen
spojovat lidi mezi
sebou, ale rozšířit
informace mezi členy
obou
zásahových
jednotek. V rámci této
družby probíhaly po
dobu oslav, ve volných
chvílích, různá setkání
a konzultace, kdy se
probíraly zajímavosti a
témata
z fungování
hasičů, postupy při
zásazích,
využití
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techniky a další problematika týkající se hasičů. Nedělní odpoledne pak bylo také
zakončeno volnějším programem, kdy byly probírány různá témata do pozdních hodin.
Oslavy 40 let přátelství byly zakončeny v pondělí. V dopoledních hodinách proběhla
schůze, kde byla zhodnocená uplynulá návštěva, předchozí akce a nastíněn plán dalšího
pokračování. Jedním z bodů, které byly stvrzeny bylo pokračování družební aktivity do
budoucna s navržením plánu návštěv a dalších akcí. Hlavním bodem schůze však bylo
zapojení mládeže do družebních aktivit. Byly rozebírány různé možnosti a akce, například
společné tábory, kterých se mohou zúčastnit mládí hasiči z obou sborů. Hasiči z Hati i
Quellendorfu si totiž uvědomují, že je potřeba vychovávat další generace, které budou
v udržování přátelství a započatém úsilí pokračovat.

Závěrem je třeba říci několik informací o sponzorech a partnerech akce, bez kterých
by se toto setkání při příležitosti 40 let družby nemohlo uskutečnit v tak velkém rozsahu.
Hlavním organizátorem této kulturní akce byl Sbor dobrovolných hasičů Hať a Německý
sbor Freiwillig feuehrwehr Quellendorf. Finanční podpora byla poskytnuta na tuto akci
z rozpočtu Moravskoslezského kraje, dále z rozpočtu Česko-Německého fondu
budoucnosti. Významným sponzorem byla také obec Hať, která tuto událost podporovala
mnoha způsoby a také finanční částkou z rozpočtu obce.
Fotografie pořídil Kamil Bančík.
Jednatel SDH Hať, Ing. Zdeněk Janoš

Že života spolku zahrádkářů
ZO ČZS v Hati srdečně zdraví zahrádkáře a občany Hati. Chceme Vás informovat o
činnosti naší organizace.
Rok jsme zahájili v březnu výroční schůzi. Také jsme provedli jarní ořezání stromů
na cestě ke kostelu a u pomníku. V květnu jsme oslavili Den matek setkáním naších členů
spolu s rodinnými příslušníky ve vinárně Globus v Hati. Na oslavu Dne obce Hať jsme
napekli koláče, trubičky a laskonky, které jsme prodávali v našem stánku. V srpnu jsme se
zúčastnili průvodu na Haťských dožínkách, které opět byly velkolepé.
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Během roku se
každý měsíc scházíme
v
naší
klubovně,
abychom poseděli s
přáteli a
projednali
plán na další měsíc.
Od
15.9.2017
začínáme každý pátek
moštovat jablka a to od
14.00 h do 18.00 hod.
O víkendu 16.9 17.9.2017
jsme
pořádali tradiční krmášovou výstavu
výpěstků ze zahrad - zeleniny, ovoce, květin
a pokojových rostlin v kulturním domě.
Děkujeme všem návštěvníkům za podporu i
v tak nepříznivém počasí, jaké nás letos o
krmášovém víkendu postihlo. Recepty na
pochoutky, které jste měli možnost vyzkoušet
během výstavy zájemcům uvádíme níže.
Dne 5.10.2017 pořádáme zájezd na
podzimní Flóru Olomouc, letos nově
s mezinárodní přehlídkou ovoce Europom.
Také se zajedeme podívat na sladkovodní a
botanickou expozici Živá voda v Modré u
Velehradu s podvodním tunelem a do
přilehlého archeoskanzenu. Tento zájezd je
určen především pro zahrádkáře, ale mohou
se přihlásit i ostatní občané, kteří mají zájem
tato místa navštívit. Přihlášky přijímáme na
telefonní číslo 702 362 781 do
25.9.2017. Cena zájezdu je 400 Kč.
V listopadu plánujeme kulturní zážitek v Divadle Jiřího Myrona v Ostravě,
shlédneme muzikál Evita. V prosinci pak uspořádáme pro naše členy rozloučení s rokem.
Tolik o činnosti naší organizace.
Džus z dýně nebo cukety
2 kg dýně nebo cukety
2 ks pomeranče
2 ks citrony i s kůrou , všechno nakrájíme
na kostky.
40 g kyselina citronová
1 kg cukr
2 l vody
24 h nechat v nálevu uležet, pak uvařit a studené rozmixovat.
Koncentrát se ředíme vodou podle chuti.
21

Cuketová pizza
2 hrnky nastrouhané cukety
1 hrnek sýra nastrouhat
1 vejce, sůl, pepř, náplň dle chuti - šunka , žampióny
Cuketu najemno nastrouháme, v míse k ní přidáme sýr, vejce a vše dochutíme soli a
pepřem.
Vypracujeme těsto, dáme na plech a pečeme na 180 stupňů, když začne těsto
růžovět, vyndáme ho z trouby, pomažeme kečupem a rozložíme na ně ingredience
podle chuti a dopečeme.
Švédský jablkový koláč
Těsto: 100-120 g máslo
250 g hl.mouka
80 g moučkový cukr
1 lžíčka prášku do pečiva
1 vanilkový cukr
špetka soli
Náplň: 5 středních jablek
100 g hnědého cukru
1 lžička skořice
1 zakysaná smetana
2 vejce
hrst strouhaných mandlových lupínků na posypání
Vytvořte těsto, přikryjte fólií, nechte odpočinout. Oloupejte jablka a nastrouhejte je na
tenké plátky. Nastrouhaná jablka natlačte na těsto a posypte cukrem a skořicí. Smíchejte
zakysanou smetanu s vejcem a nalijte na těsto. Koláč posypte mandlovými
lupínky, pečeme 175 stupňů celsia.
Za ZO ČZS, Helena Nawrathová

Model klub Hať pořádal soutěž v přesnosti
přistání ultralightů
Závěrem nám dovolte vás v krátkosti informovat o dění v
Model klubu Hať během předchozího období.
V druhé polovině prázdnin se od pátku 11. 8 do neděle 13. 8
uskutečnil na letišti Model klubu Hať již tradiční Modelkemp. Akce spojená
s volným lítáním modelů a setkáním příznivců modelářského i ultralehkého létání.
V rámci Modelkempu proběhl v sobotu 12. 8. oficiální 1. ročník soutěže v přesnosti
přistání ultralightů (ULL). Principem tohoto leteckého klání bylo přistát do vymezeného
a bodově ohodnoceného prostoru. Všichni piloti předvedli výbornou pilotáž a přistávali
v těsné blízkosti od přistávacího bodu. Stupně vítězů ovládli členové Model klubu Hať.
Vítězem se stal Martin Mikolajek, druhou příčku obsadil Günther Gajda a bronzovou
trofej si zasloužil Jiří Plaček. Vítězům gratulujeme!
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Zahájení modelářského kroužku
Začátkem září jsme opět zahájili provoz modelářského kroužku v dílnách Základní
školy v Hati. Modelářský kroužek pod vedením Günthera Gajdy probíhá každý pátek od
15:00 do 17:00 hodin. Tímto bychom rádi pozvali všechny děti, které baví manuální práce,
letectví a modelářství na návštěvu modelářského kroužku.

Pozvánka na DRAKIÁDU Model klubu Hať
Vážení čtenáři, s příchodem podzimu zveme vás, vaše děti i vnoučata na tradiční
DRAKIÁDU Model klubu Hať. Letošní ročník drakiády se uskuteční v pátek 29. září od
14 hodin. V případě nevhodného počasí může být drakiáda přesunuta na jiný termín. Pro
bližší
informace
o
konání
drakiády
sledujte
náš
Facebook
www.facebook.com/modelklubhat
Pro všechny zúčastněné děti jsou připraveny nádherné medaile a sladká odměna.
V loňském roce se DRAKIÁDY Model klubu Hať zúčastnilo 95 dětí. Podaří se nám letos
překonat hranici 100 dětských účastníků? Přijďte a přesvědčte se sami. Těšíme se na vaši
účast!
Jiří Aujezdský, Model klub Hať

PODĚKOVÁNÍ
Výbor a členové Českého svazu chovatelů v Hati děkují všem občanům, kteří je
v nevlídném, deštivém a chladném počasí přišli o víkendu 16. a 17. 9. 2017 podpořit na
chovatelskou výstavu v areálu za hasičskou zbrojnici. Současně děkujeme všem
sponzorům za finanční nebo materiální výpomoc na organizační zajištění této náročné
akce, bez jejich pomoci by se stěží výstava takovéhoto rozsahu dala zrealizovat, a všem
příznivcům nečlenům, kteří nám vypomáhali při přípravě areálu, stavbě klecí a nočním
hlídání.
Těšíme se na Vás opět v roce 2018 a doufejme, že za příznivějšího počasí, kdy se bude
ve dnech 22. a 23. 9. konat u nás v obci Okresní chovatelská výstava a současně jubilejní
10. ročník Slezské chovatelské výstavy u příležitosti 50. výročí od založení základní
organizace Českého svazu chovatelů v obci Hať.
Výbor ZO ČSCH

Chtěla bych poděkovat jménem celé mateřské školky v Hati řediteli firmy TISKÁRNA
MORAVAPRESS panu Romanu Jalůvkovi za sponzorský dar, kterým byly papíry, bloky,
sešity, rozvrhy hodin a další věci.
Díky těmto sponzorským darům můžeme s dětmi rozvíjet jejich dovednosti. Ať už
výtvarné, tak i pracovní. Moc děkujeme.
Za Mateřskou školu Hať Anna Hanušová
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Marta Tilleczková

90 let

Erich Bortlík

89 let

Valentin Mikula

89 let

Hedvika Petřeková

87 let

Bruno Viktorin

87 let

Josef Ronczka

87 let

Helena Chlebišová

86 let

Klára Paskudová

86 let

Alois Plaček

86 let

Anděla Mikesková

86 let

Eliška Aldersová

80 let

Elfrída Pardubická

85 let

Anna Šústková

80 let

Adolf Šula

85 let

Vilibald Plaček

80 let

Helena Cigánová

84 let

Marta Pavlenková

80 let

Valter Tvrdý

84 let

Eliška Staníčková

80 let

Josef Matuška

83 let

Helena Mokrá

75 let

Anna Štochlová

83 let

Adéla Tovaryšová

75 let

Alžběta Plačková

81 let

Margareta Plačková

75 let

Hildegarda Cigánová

81 let

Krista Kolasková

75 let

Vedení obce Hať přeje vše nejlepší a do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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