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SLOVO STAROSTY

Ať slunečné dny Vám štěstí přinesou
a Velikonoce dny pohody pro Vás jsou.

Požehnané svátky velikonoční
přeje všem občanům vedení obce
a kolektiv pracovníků
obecního úřadu.

Vážení spoluobčané,
jako každoročně termín vydání Haťského zpravodaje vychází na letošní první jarní
dny. Můžeme už téměř bilancovat první čtvrtletí letošního roku a dovolte mi, abych Vás
informoval o společenských a investičních akcích v roce 2018.
Každý rok začínáme tradičně Novoročním koncertem v Chrámu sv. Matouše. Letos
zazněly skladby W. A. Mozarta, A. Vivaldiho a další. Vystoupily dětské sbory ZUŠ
Hlučín, ZŠ Hať, Chrámový sbor sv. Matouše a sv. Hedviky, komorní orchestr členů JFO.
Všem účinkujícím patří vřelý dík za nádherné umělecké výkony a kulturní zážitek.
Dobrovolné vstupné z tohoto koncertu ve výši 14 622,-Kč putovalo na obnovu
dřevěného kostela v Gutech. Všem Vám, kteří jste se zúčastnili (nebylo Vás málo - Chrám
sv. Matouše byl zcela zaplněn) a přispěli jakýmkoliv příspěvkem, patří velké poděkování.
Slova díků patří všem malým ale i starším koledníkům a vedoucím skupinek, kteří se
zúčastnili Tříkrálové sbírky. Bez jejich nasazení a ochoty pomoci by nebylo možné sbírku
uskutečnit. Všem občanům naší obce děkuji za velmi štědré dary pro Charitu, které byly
historicky nejvyšší a to v částce 112.039,- Kč. Nedílnou součástí kulturního kalendáře je
každoročně Obecní ples. Již několik let je to úvodní ples Haťské plesové sezóny. Dovoluji
si touto cestou poděkovat za Vaši účast na této vydařené kulturní akci a všem dárcům –
sponzorům za dary do velmi bohaté plesové tomboly.
Zimní období je obdobím příprav na celoroční realizaci stavebních či jiných prací
v naší obci. Pro letošní rok zastupitelstvo obce vyčlenilo v rozpočtu obce finance na
několik stavebních akcí v obci.
V jarních měsících 2018 se budou realizovat projekty „Výsadba zeleně v intravilánu
a extravilánu v obci“ a „Výstavba multifunkčního hřiště“ u základní školy. O obou akcích
budete informování na jiném místě tohoto zpravodaje.
Další akcí, kterou má obec vysoutěženou, je oprava mostů na ul. Pod Olšinou a oprava
mostu na ul. U Střediska – dodavatelem stavby bude společnost STAVBY A STATIKA
s.r.o., Třinec.
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Vysoutěžen je již také dodavatel na zatrubnění otevřeného příkopu podle části
ul. Lipová v úseku od obecního úřadu směrem k ul. Višňová a úsek na dolní Hati směrem
k propustku u Restaurace u sv. Mikuláše – dodavatelem této akce je společnost LB 2000
s.r.o., Olomouc.
Výměna osvětlovacích těles, oprava rozvodů, rozvaděčů venkovního osvětlení v obci
je další akcí, kterou bychom chtěli realizovat v letošním roce. Obec Hať podala žádost
o dotaci EFEKT VO 2018 na Ministerstvo průmyslu a obchodu. Hodnotitelská komise
vyhodnotila naši žádost kladně a doporučila naši žádost k podpoře ze státního rozpočtu.
Na základě KPÚ bychom rádi opravili účelovou komunikaci „Stará šilheřovická“
z vlastních zdrojů.
Zaměstnanci obce v těchto dnech provádějí na základě námětů zastupitelů ohrazení
kontejnerů na plasty, papír a sklo. Jedná se celkem o 9 míst takovýchto stání.
V loňském roce proběhla oprava MK K Remízce. Vzhledem ke klimatickým
podmínkám nebylo možné celou akci dokončit, proto se i letos bude pokračovat, ale již
v nezastavěné části obce – dokončení, pokládky obrusní vrstvy by mělo být ukončeno
18.května letošního roku.
Plánujeme rozšířit parkoviště pod hřbitovem a rozšířit příjezd na toto parkoviště.
Důležitým úkolem pro letošní rok je dořešení propojení vodovodu mezi obcí Hať
a Darkovicemi. S tím by souviselo protažení kanalizace a výstavba spojovacího chodníku
včetně osvětlení. Dokumentace pro propojení vodovodu a prodloužení kanalizace je ve fázi
dokumentace pro územní rozhodnutí. Realizace této akce se předpokládá v roce 2019.
Práce na zvelebení a zkrášlení obce budou pokračovat po celý rok.
Dovolte mi, abych Vás pozval v neděli 29.4.2018 na tradiční koncert v našem
kulturním domě „Hudba nezná hranic“.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám všem do nadcházejících jarních dnů popřát hodně
zdraví, spokojenosti a pohody.
Werner Vyletělek, starosta obce

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 17.zasedání dne 7.3.2018 zabývalo především:
- Kontrolou plnění usnesení z 15. a 16. zasedání ZO
- Informací o jednáních rady obce od 16. zasedání ZO
- Zprávou o činnosti kontrolního výboru za rok 2017
- Zprávou o činnosti finančního výboru za rok 2017
- Výroční zprávou Obce Hať o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
č.106/1999 Sb. za rok 2017
- Změnou ÚP, která spočívá ve využití pozemku parc. č.3681/4, k.ú. Hať, na plochu výroby
a skladů se specifickým využitím (VX) pro možnou výstavbu větrné elektrárny (VTE)
v jižní části obce
- Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2017 včetně stavu pohledávek a závazků
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- Zrušením účelově vázané finanční dotace pro MS Hubert Hať na rok 2018 a výši ceny za
nadstřešení terasy u Myslivecké chaty
- Využitím části pozemku p.č. 6/11, k.ú. Hať (vlastník ŘKF Hať), na výstavbu areálu
venkovní křížové cesty a dofinancováním této stavby, která bude částečně financovaná
soukromou osobou

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Prezentací a zakoupením knih Opavsko z nebe
- Požadavkem na ukončení činnosti 3 členek kulturní komise a jmenováním členek nových
- Žádostí o poskytnutí dotace na rok 2018 na projekt Poradna pro osoby se zdravotním
postižením
- Vyúčtováním akce Vánoční ladění
- Žádostí o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na projekt Zatrubnění otevřeného příkopu
podél části MK Lipová
- Rozpočtovou úpravou č.5/2017
- Dodatkem č.1 a č.2 ke Smlouvě o dílo Oprava části MK K Remízce
- Dodatkem č.3 k Nájemní smlouvě se společností ARRIVA Morava
- Poskytnutím darů do tomboly na XX.bál Hlučínska
- Umístěním dobrovolného vstupného z novoročního koncertu na opravu vyhořelého
dřevěného kostela v Gutech
- Vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci víceúčelového hřiště u základní školy
- Vypsáním a výsledkem výběrového řízení na dodávku techniky a vybavení pro JSDH Hať
z projektu READY TO HELP
- Vypsáním výběrového řízení na projekty Výsadba dřevin v obci Hať a Výsadba dřevin
v extravilánu obce Hať
- Společnou žádostí dvou obecních spolků o bezúplatný pronájem kulturního domu
- Oznámením MS Hubert Hať o termínech pořádání střeleckých akcí na střelnici Hať
- Cenovou nabídkou na opravu dveří na Poštu Hať
- Smlouvami na zajištění uměleckého vystoupení na akci Den obce Hať
- Návrhem na poskytnutí věcných darů pro bezpříspěvkové dárce krve
- Žádostí o připojení se ke kampani Vlajka pro Tibet
- Záměrem na instalaci klimatizace pro budovu OÚ, poptávkovým řízením na tuto akci
a vyhodnocením nabídek
- Projednáním změny Územního plánu obce Hať
- Zadáním výroby odznaků se znakem obce Hať a jejich využitím k propagaci
- Výši poskytovaných náhrad za jízdní náklady na služební a pracovní cesty pro zaměstnance
obce
- Zakoupením zařízení na vybudování ledové plochy určení k bruslení
- Dodatky ke Smlouvám o nájmu nebytových prostor – inflační doložky
- Finančním vyhodnocením obecního plesu
- Informací k riziku navýšení nákladů za odpadové hospodářství
- Zprávami o posouzení a vyhodnocení nabídek na veřejné zakázky – Výsadba dřevin v obci
Hať, Výsadba dřevin v extravilánu obce Hať, Rekonstrukce víceúčelové hrací plochy u ZŠ
- Návrhem na technický a autorský dozor pro projekty Výsadba dřevin v obci Hať
a extravilánu obce Hať
- Smlouvou o zřízení úplatného věcného břemene pro novostavbu RD – napojení NN
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Schválením účetní závěrky p.o. ZŠ a MŠ Hať
Vyřazením poškozeného DDHM z majetku obce
Vypsáním výběrového řízení na rekonstrukci mostu na MK Pod Olšinou a U Střediska
Pořízením fotovoltaických panelů na budovy ZŠ
Smlouvou o zajištění dopravní obslužnosti
Žádostí o finanční podporu na dobročinný koncert
Nabídkou na pořízení leteckých snímků obce
Výroční zprávou obce Hať o činnosti v oblasti poskytování informací
Monitorovací zprávou za rok 2017 o plnění obecných cílů Střednědobého plánu soc.služeb
a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2014-2017
Vypsáním výběrového řízení na zakázku Zatrubnění otevřeného příkopu podél části MK
Lipová a výsledkem výběrového řízení
Žádostí stavebníků novostavby RD o instalaci veřejného osvětlení
Nájemní smlouvou na pronájem a provozování tenisového kurtu
Návrhem na změnu ÚP obce Hať
Informací Policie ČR o konání nelegálního honu na území obce a revokací povolení
konání střeleckých tréninků a soutěží pro MS Hubert Hať
Žádostí o souhlas k odstranění kabelové přípojky NN
Rozpočtovou úpravou 1/2018
Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2017
Nabídkou na zpracování dokumentace k žádosti o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení
Návrhem na výměnu plynových kotlů za nové kondenzační kotle na zemní plyn
v obecních objektech ZŠ, KD a OÚ
Podáním žádosti o dotaci na rekuperační jednotky pro ZŠ
Výsledkem výběrového řízení na stavební práce - opravu mostů M1 a M2
Návrhem na doplnění stavby víceúčelového hřiště u ZŠ o osvětlení hrací plochy
Návrhem na výstavbu venkovní křížové cesty financované částečně darem soukromé
osoby

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Výsadba zeleně v naší obci
V prosincovém čísle Haťského zpravodaje jsem Vás informoval o stavbách, které byly
realizovány a dokončeny v roce 2017 a v prvním čísle roku 2018 bych Vás chtěl
informovat o projektech a stavbách, které plánujeme realizovat v tomto roce.
V loňském roce jsme zadali zpracování projektové dokumentace pro novou výsadbu
dřevin v obci Hať a v extravilánu obce, kterou zpracovala ing. Andrea Ambrožová.
Současně jsme podali dvě žádosti o dotaci do výzvy č. 5 z Operačního programu životního
prostředí (OPŽP). Na počátku měsíce ledna 2018 jsme obdrželi z MŽP informaci
o schválení obou žádosti. Na výsadbu dřevin v obci Hať jsme získali dotaci ve výši 60 %
a na výsadbu dřevin v extravilánu obce Hať dotaci ve výši 80 % z celkových uznatelných
nákladů.
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V intravilánu obce bude na čtyřech lokalitách vysázeno 178 ks tisů červených, 31 ks
javorů mleč a 7 ks lípy velkolisté. V extravilánu obce se bude jednat o tři lokality, kde se
vysadí 73 ks lípy velkolisté, 31 ks javorů, 8 ks buků, 3 duby, 8 ks střemchy obecné a 65 ks
různých listnatých keřů. O lokalitách, kterých se výsadba týká, jsem Vás již informoval
v březnovém Haťském zpravodaji v loňském roce. Z výběrových řízení vzešli firmy, které
budou výsadbu provádět. Výsadbu dřevin v obci Hať bude ze 13 došlých nabídek
realizovat firma Ing, Františka Zábojníka – zahradní architektura z Bystřice pod Hostýnem
za vysoutěženou cenu 247 450,-Kč a zhotovitelem výsadby v extravilánu obce Hať bude
firma Lifegarden, s.r.o., z Brna jejíž nabídková cena je 329 853,- Kč. Na tuto zakázku jsme
obdrželi celkem 16 nabídek. Práce na obou projektech byly v tomto měsíci zahájené.

Rekonstrukce víceúčelové hrací plochy u ZŠ
V lednu 2018 taktéž proběhlo výběrové řízení na stavební práce „Rekonstrukce
víceúčelové hrací plochy u ZŠ“. Hřiště bude mít rozměry 44 m x 22 m, povrch s umělým
trávníkem III. generace. Prioritně bude učeno pro míčové hry – malá kopaná, házená,
basketbal, volejbal, nohejbal a streetball. Celé hřiště bude osvětlené 12 světlomety tak, aby
mohlo být využíváno v jarním a podzimním období i v podvečerních hodinách a oplocené
do výšky 4 m. Přednostně bude hřiště využíváno pro sportovní potřeby žáků ZŠ v době
výuky a v odpoledních hodinách a o víkendech taktéž pro relaxaci a sportovní vyžití široké
veřejnosti. Do otevřeného výběrového řízení se přihlásili 3 uchazeči, nejnižší nabídkovou
cenu podala firma STAVOSPORT s.r.o., Fryšták ve výši 1 851 517,- Kč bez DPH. Tato
investiční stavba bude celá realizována z rozpočtu obce. Práce započaly taktéž v tomto
měsíci a předpokládáme, že se nám podaří stavbu dokončit do červnového termínu oslav
50. výročí od prvního otevření ZŠ a MŠ v Hati, abychom mohli škole jako dárek k oslavám
předat kvalitní, moderní a bezpečné sportoviště do užívání.

Projekt „Partnerství a rozvoj“
Cílem projektu je posílení spolupráce, která již existuje od roku 1998 mezi
partnerskými obcemi Krzyżanowice, Hať, Píšť a Šilheřovice. Zároveň si klademe za cíl
zvýšit povědomí obyvatel na téma partnerských smluv podepsaných těmito obcemi.
V důsledku realizace projektu bude mnohaletá spolupráce prohloubena a rozšířena a také
se zaměří na integraci místních společenství.
Počátky stávající spolupráce spadají do roku 1998. Iniciátory spolupráce byli
starostové partnerských obcí Pavel Kotlář, Wilhelm Wolnik, Ludmila Janoschová
a František Jaroš. Od této doby se spolupráce vyvíjela a měnila svůj charakter a rozsah
z příležitostných návštěv na komplexní aktivity. V současné době je spolupráce zaměřena
na realizaci společných přeshraničních projektů, výměnu zkušeností mezi členy
samosprávy a společenských organizací a na společné řešení a řízení rizik. Významná je
spolupráce v oblastech vzdělávání nebo turistiky.
Všechny tyto cíle a aktivity plánované v rámci projektu si kladou za cíl pokračovat
v dosavadních dobrých česko-polských vztazích, v důsledku nichž byly v roce 1998
podepsány partnerské smlouvy. V rámci realizace projektu chceme, aby byl rok 2018
jubilejním rokem 20 let spolupráce partnerských obcí. Chceme symbolicky obnovit
spolupráci a pokračovat v ní po dobu nejméně dalších 20 let a umožnit tak další,
intenzivnější šíření evropských hodnot, jako je společná, nadnárodní integrace. Tento cíl
má být naplněn skrze realizací klíčových aktivit, které mají za úkol zvýšit úroveň
spolupráce a vytvořit prostor pro navazování přeshraničních vztahů. To nám také umožní
6

zlepšit povědomí obyvatel o existujících silných vazbách, spojujících příhraniční obce,
které jsou kvůli své poloze přirozenými, nejbližšími partnery.
V této souvislosti byl v roce 2017 podán partnerský projekt s názvem „Partnerství
a rozvoj“ z programu Interreg V-A, Česká republika – Polsko. V rámci tohoto projektu se
na území partnerských obcí budou organizovat různé kulturní, volnočasové a sportovní
akce, které budou určeny členům místních společenství.
O nejdůležitějších akcích se zmíním blíže. Jako první uspořádá gmina Krzyźanowice
19. 5. 2018 „Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena“ a pro sportovně
zaměřené občany se 2. 6. 2018 uskuteční „Cyklovýlet partnerských obcí“, který povede po
katastrech všech 4 obcí.
Naše obec se do projektu zapojí 30. 6. 2018, kdy se v prostorách před kulturním domem
bude konat „Den partnerských obcí“. V programu mimo jiné vystoupí Pavlína Filipovská,
Pavel Callta, Petr Bende s skupina Lunetic. Obec Šilheřovice připraví na 22. 9. 2018 pro
všechny občany partnerských obcí „Zámecký koncert – Goodwork“, který se odehraje
v prostorách před šilheřovickým zámkem. Poslední událostí v rámci česko-polské
spolupráce bude kulturní program u příležitosti otevření nového kulturního centra v obci
Píšť v prosinci letošního roku. Přesný termín konání bude upřesněn.
Na všechny výše uvedené akce, ale i na další tradiční kulturní, společenské a sportovní
akce, které jsou organizovány v rámci česko-polské spolupráce, jste co nejsrdečněji zváni
(viz. Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2018 partnerských obcí
uveřejněný v tomto čísle zpravodaje nebo na www.obechat.cz.)
Mgr. Milan Šula, místostarosta obce

FARNOST
Velikonoční svátky
29. 3. Zelený čtvrtek

30. 3. Velký pátek
- den přísného postu
31. 3. Bílá sobota

1.4. Slavnost
Zmrtvýchvstání Páně
2. 4. Pondělí v oktávu
velikonočním

Hať

Večerní mše na památku Večeře
Páně
do 19.30
Adorace v Getsemanech
začátek: rodiny
Darkovice 9.00
Křížová cesta
Hať
17.00
Obřady památky umučení Páně
do 19.30
Adorace u Božího hrobu
začátek: mládež
Hať
9.00 – 11.30 Adorace u Božího hrobu
14.00 – 18.00 11.00 adorace děti
19.00
Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
Hať
7.00
8.30
Slavnostní mše sv. o
Darkovice 10.00
Zmrtvýchvstání Ježíše Krista
Hať
7.00
8.30
Darkovice 10.00
17.00
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Nabídka prázdnin pro děti a mládež organizované farností Hať:
2. – 8. 7. 11. diecézní pěší pouť Opava pro všechny
Velehrad
16.-20.7. Příměstský farní tábor pro děti,
pro děti do 3. třídy
místo konání: Archa Hať
12.-22.8. Farní stanový tábor,
pro děti od 3. do 9. třídy
místo konání: Orlová
Všechny informaci o dění ve farnosti najdete na webových stránkách www.farnosthat.cz
P. Dr. Bartłomiej Blaszka, farář

PODĚKOVÁNÍ
Vážení přátelé, sousedé a spoluobčané!
Ráda bych Vás seznámila s činností našeho dobrovolného sdružení a dostala jej tak
do povědomí všech kolem nás, abyste se třeba jen seznámili s našim malým a přesto
odvážným záměrem.
Možná jste si v naší obci ke konci roku 2017 povšimli, že
jsme společně s Karlou Bergerovou navštěvovaly v rámci
našeho dobrovolného projektu „Pomozte nám vrátit úsměv
dětem“ seniory a ležící imobilní pacienty ve jejich
domácnostech v naší obci Hať a při té příležitosti je
obdarovávaly malými dárečky pro radost. Obdarovaných a
potěšených seniorů jsme v jeden den s Karlou zvládly navštívit
něco kolem 40. Bylo úžasné, jak mile jsme byly přijaty
rodinnými příslušníky. Tím máme na mysli dětmi, vnoučaty,
apod. Zároveň bylo až kouzelné a překvapivé pozorovat
překvapené tváře našich starších spoluobčanů, kteří si neuměli
vysvětlit naši malou návštěvu, mysleli, že nás poslal někdo z
naší obce. Jaké bylo překvapení, když jsme nastínily, že přicházíme v rámci svého
projektu. Chceme poděkovat všem našim sponzorům malým i velkým, kteří se podíleli
a přispěli jakoukoli formou na věnování krásných dárků pro naše starší občany a to v
podobě obrázků, kosmetiky, ovoce.
Nesmírně děkuji za pečení perníčků k Mikulášské nadílce a mnoho dalších úžasných
pomocí v podobě hudebního vystoupení a jiné dobrovolné činnosti (vystoupení čertů
a andělů), kterou se snažíme zkvalitnit a zpříjemnit život dospělým v nemocnicích,
seniorům ve svých domovech a v neposlední řadě postiženým dětem, které třeba nikoho
na celém světě nemají anebo i mají, ale zrovna jim nevychází se za svými blízkými zastavit
a potěšit je svou návštěvou.
Zároveň mi dovolte, abych Vás všechny, kdo máte chuť pozvala a možná i tak trochu
vtáhla do našeho dalšího blížícího se záměru, který plánujeme na 15.dubna 2018 v naši
obci Hať. Jedná se o dobročinný koncert, na který Vás srdečně zveme, a může se stát, že
občané naší obce a nejen oni se budou častěji setkávat s výzvou našeho byť malého
projektu: “ Pomozte nám vrátit úsměv dětem aneb Jiskřička naděje”. Budete-li mít čas,
chuť a srdce na pravém místě, přijďte a pomozte nám. Dobrovolným vstupným a následnou
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koupí prodávaných předmětů uděláte někomu či sami sobě radost, zároveň můžete pomoci
rozdávat radost a úsměv s klaunem.
Rády bychom si troufly v rámci našeho projektu i na
ozdravné pobyty pro děti, potřebné pomůcky pro seniory
či autisty, pomůcky pro onkologické či slabozraké
pacienty nebo třeba pro pejsky, kteří se podílejí na
canisterapii anebo jen na lízátko pro radost dětem
v nouzi.
Jen okrajově nastíním, že na podzim tohoto roku
plánujme hromadnou sportovní akci typu "Běh pro
dobrou věc", kterou Vám pak blíže nastíním třeba zase
v dalším čísle Haťského zpravodaje.
Děkujeme za laskavé přispění obecnímu úřadu Hať
a těšíme se na hojnou účast. Srdečně zveme nejen
spoluobčany, ale klidně i vaše známé a přátelé, abychom
prožili společné a příjemné odpoledne.
Spojme síly pro Jiskřičku naděje, každá kapka
přispění se počítá.
Se srdečným poděkováním za celý projekt Karin Bělasová
a dobrovolné sdružení Pomozte nám vrátit úsměv dětem

P.S: Chci vyzvat všechny se zájmem o spolupráci, hlavně pomocnou ruku v rámci odvozu
na akce pro děti, hodnou paní nebo pána k ruce, řidiče ke střídání. Děkujeme!
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Vyznamenání občanů naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, nám zaslal 11.1.2018
oznámení o vyznamenání občanů naší obce za bezplatné dárcovství krve
a krevních složek v roce 2017.
Dne 22.5.2017 byl vyznamenám na Magistrátu města Ostravy
za 80 bezpříspěvkových odběrů Zlatým křížem
p. Jaromír Olecký
a za 40 bezpříspěvkových odběrů byl Zlatou medailí oceněn
na Magistrátu města Ostravy dne 11.9.2017
p. Ivo Rumpa.
Obec Hať si velmi váží jejích humánního přístupu a za ochotu darovat krev nebo krevní
složky je ocenila věcným darem a ještě jednou jim jménem všech, nejen těch, kterým
pomáhají navrátit zdraví, za jejich hluboce lidský postoj děkuje.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Lidé na Hlučínsku myslí na potřebné.
V Tříkrálové sbírce věnovali přes 2 mil. Kč.
Přes tisíc koledníků vyrazilo do ulic 25 měst a obcí na Hlučínsku. Společnými silami
vykoledovali rekordní částku, která poprvé v historii sbírky na Hlučínsku překročila
hranici 2 mil. Kč. Přesně se podařilo získat 2 232 898 Kč.
Společně jsme prožili krásný tříkrálový víkend. Velké poděkování patří všem, kteří
přijali koledníky a svým příspěvkem pomohli potřebným. Velmi si vážíme spolupráce
s představiteli měst a obcí, kněžími, zaměstnanci úřadů, koordinátory, vedoucími skupin,
koledníky a dalšími podporovateli. Bez jejich nasazení a ochoty pomoci by nebylo možné
sbírku uskutečnit. Děkujeme.
Převzato z www.charitahlucin.cz
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Co nového přinese rok 2018 ve světě daní
S příchodem nového roku se tradičně zavádí celá řada změn v daňovém systému.
Vzhledem k tomu, že nejde o koncepční změny, jedná se opět spíše o celou řadu doplňků.
Daňovým poplatníkům tak nezbývá, než se v houstnoucí džungli znovu zorientovat.
S drobnými úpravami do daňového systému vnikají nové nepřehlednosti. Připravili jsme
pro vás proto seznam nejdůležitějších změn.
Dárcovství krve
Všichni, kdo mají zdanitelné příjmy si za darování krve, mohou
odečíst až tři tisíce korun od daňového základu oproti předchozím
dvou tisícům korun. Až dvacet tisíc lze také odečíst za odběry
krvetvorných buněk. Tuto výhodu lze zpětně uplatnit již
za rok 2017, během nějž byla změna přijata.
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Daňové zvýhodnění na dítě
Toto zvýhodnění si mohou uplatnit rodiče, kteří průkazně vyživují alespoň jedno dítě.
Sleva se počítá z vypočtené daně. Výše slevy na první dítě bude od ledna každý měsíc
o 150 korun vyšší. Celková sleva bude tedy činit 1 267 Kč za měsíc. Pokud je sleva vyšší
než daň, může vzniknout daňový bonus, kterému se věnujeme níže.
Daňový bonus
Pokud má poplatník vyživující děti roční příjem alespoň 73 200 korun a jeho daňové
zvýhodnění je vyšší než vypočtená daň, dostane tento bonus vyplacený. Do limitu se však
nepočítají příjmy z kapitálového majetku nebo z pronájmu.
Školkovné
Limit pro odečet za zaplacené školkovné se počítá z průměrné mzdy, a proto i tato suma
roste. Konkrétně na 12 200 korun ročně. Počítají se pouze náklady za umístění dítěte
v mateřské škole, nikoli přidružené náklady jako dojíždění, kroužky, stravné a podobně.
Jedná se pouze o slevu na dani a lze ji uplatnit až za rok 2018. Za loňský rok činí
maximální částka o 1 200 Kč méně.
Zaměstnanecké benefity
Od roku 2018 mohou zaměstnavatelé poskytnout zaměstnancům nedaněné benefity nově
rozšířené příspěvky na zdravotnické potřeby a prostředky na lékařský předpis, ale také
příspěvek na tištěné knihy. Dříve bylo jako benefity možné uplatnit pouze příspěvky
v rámci kultury, sportu či rekreace.
Patnáctiprocentní daň u DPČ do 2 500 Kč
U dohod o pracovní činnosti uzavřených od ledna 2018 se bude při příjmu do 2 500 Kč
měsíčně strhávat patnáctiprocentní srážková daň. Takové příjmy budou nadále vyjmuty
z daňového přiznání. U DPP ke změně nedochází.
Paušální výdaje
Mění se limity pro uplatnění daňového paušálu. U 80 procentního paušálu klesá limit pro
možné uplatnění na 800 000 korun, u 60 procentního paušálu na 600 000 korun
a u 40 procentního paušálu na 400 000 Kč. To se ve všech případech rovná příjmům
do 1 000 000 Kč. Příjmy nad tento limit pak podléhají plnému zdanění.
Minimální odvody pojistného
Nové měsíční sazby podnikatelů za pojistné opět o něco povyrostou. Minimální měsíční
částka na sociální pojištění bude činit 2 189 Kč, na zdravotní pojištění pak 2 024 Kč. U lidí
v domácnosti či nezaměstnaných, kteří nejsou evidováni na Úřadu práce se též zvyšuje
zdravotní pojištění, a to na 1 647 Kč měsíčně. Sociální pojištění se jich netýká.
Nezdanitelná výše důchodu
Zvyšuje se také hranice, do které není třeba danit důchod. Pro tento rok je hranice posunuta
na 36 600 korun měsíčně, tedy 439 200 korun ročně.
Solidární daň
Lidé s ročním ziskem vyšším než 1 438 992 korun budou platit 7 procent ze svých zisků
jako takzvanou solidární daň. Tato hranice platí pro rok 2018, loni byla nižší. Ta letošní
odpovídá měsíčně hrubé mzdě 119 916 korun.
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Další vlna EET se odkládá
Ačkoli se počítalo s tím, že s nástupem jara a léta (březen a červen) přijdou dvě nové vlny
EET, Ústavní soud rozhodl v prosinci jinak. Termíny pro zavedení třetí a čtvrté vlny se
přinejmenším posunou, doposud zavedené elektronické tržby pak projdou revizí. Bude
z nich například vyjmuta platba kartou.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

dTest: Které nežádoucí látky překvapí v instantní kávě?
Navzdory vzkvétající kávové kultuře pijí dvě třetiny českých konzumentů
pravidelně instantní kávu. Průměrně připadne na každého Čecha 201 vypitých
šálků instantní kávy za rok. Spotřebitelský časopis dTest testoval její složení a
kvalitu. Zaměřil se také na přítomnost nežádoucích látek vznikajících při
pražení kávových zrn.
Ze široké nabídky si dTest posvítil na kávy označené převážně jako gold,
které se v regálech prezentují jako ty kvalitnější. dTest nakoupil 12 druhů
instantních káv známých i privátních značek a nechal v nich laboratorně ověřit
antioxidační schopnosti, množství kofeinu a obsah nežádoucích látek.
Zjišťoval výskyt plísňového jedu ochratoxinu A, karcinogenního a mutagenního
akrylamidu a potenciálně karcinogenního furanu. Kromě toho dTest podrobil kávy
odborné ochutnávce a zkoumání údajů na obalu.
„Když jsme instantní kávy testovali před sedmi lety, jeden produkt byl vyroben
z plesnivých kávových zrn. Důkazem bylo překročení limitu ochratoxinu A. Letos žádnou
z káv plísňový jed netrápil,“ shrnuje hlavní poznatek testu Jan Maryška, redaktor časopisu
dTest a dodává: „Narazili jsme ovšem na vyšší obsah nežádoucího akrylamidu a furanu,
které vznikají při pražení kávových zrn.“ Akrylamid je pro člověka jedovatý, protože má
hned několik typů toxických účinků. Od dubna letošního roku začne platit evropské
nařízení, které pro kávu určuje směrnou hodnotu maximálně 850 mikrogramů akrylamidu
na kilogram výrobku. Přestože nejde o legislativní limit, nové nařízení výrobcům ukládá
úpravu výrobních procesů tak, aby jejich výrobky doporučenou hranici nepřekračovaly.
Limitní hodnotu 850 μg/kg překročila káva Bellarom Gold z řetězce Lidl, která měla vůbec
nejvyšší koncentraci akrylamidu, a to 1100 μg/kg. Ostatní nálezy se pohybovaly pod
limitem. V tomto ohledu vyšla s nejčistším štítem značka Billa/Clever, v níž laboratoř
zjistila jen 560 μg/kg.
Třetí hledanou nežádoucí látkou byl furan. Ten vzniká v potravinách rozkladem cukrů
za vysokých teplot a jde o potenciální karcinogen. „Jistou výhodou furanu je jeho těkavost.
Pokud necháte uvařenou kávu chvíli stát, část furanu z ní vyprchá. Proto pro nás bylo
důležité dělat měření ihned po přípravě kávy. Ve třetině káv jsme furan v různých
množstvích zjistili,“ popisuje Jan Maryška.
O škodlivosti či prospěšnosti kávy na lidský organizmus se stále vede debata. Řada
látek v kávě má ale také pozitivní efekt, zneškodňují totiž volné radikály. Tak se označují
nebezpečné reaktivní částice, které mohou poškozováním buněk přispívat ke vzniku
nádorových onemocnění. „Výsledky antioxidační aktivity byly vyrovnané. Udělovali jsme
pouze velmi dobré a dobré známky. Nejsilnější antioxidační schopnosti zjistila laboratoř
u kávy Clever Gold z Billy, velmi dobrou známku si pak odnesly ještě Tesco Gold
a Dallmayr Gold,“ říká Jan Maryška.
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V instantní kávě najdete téměř stejné látky jako v té zrnkové, jen zhruba ve
dvojnásobném množství. Týká se to i kofeinu – v granulích je ho výrazně více než
v samotných zrnech. Důvodem je způsob výroby. Instantní káva je totiž sušený extrakt
z kávových zrn, a proto jsou v ní všechny kávové složky koncentrovanější. V hotovém
nápoji se ovšem rozdíly mezi rozpustnou a zrnkovou kávou opět stírají díky rozdílnému
dávkování. Zatímco klasická porce mleté kávy je 7 g na šálek, u instantní jsou to necelé
2g.
Pokud jde o přídatné látky, evropské předpisy pro instantní kávu žádná éčka
nepovolují.
Přehled testovaných instantních káv najdete na webu www.dtest/test-instantni-kavy.
Kompletní výsledky testu přineslo lednové vydání časopisu dTest.
Převzato: dTest, o.p.s.

dTest: Kupované kysané zelí má málo vitamínu C
Kysané zelí považujeme už od pradávna za zdravou potravinu a přirozený zdroj
vitamínu C a bakterií mléčného kvašení. Chemická konzervace a sterilace jeho vlastnosti
mění. Časopis dTest otestoval 14 výrobků a zjistil, že některé z nich označené jako kysané
zelí obsahují jen minimum vitamínu C a bakterií mléčného kvašení. Chybí v něm tedy
přesně ty látky, které jsou přínosné pro lidskou imunitu a zažívání.
Spotřebitelský časopis dTest poslal do laboratoře 11 zástupců bílého a tři zástupce
červeného zelí, které se prodává v plastových sáčcích v chladicích regálech. Laboratoř
zkoumala přítomnost žádoucích probiotických bakterií, kvalitu prokvašení, obsah vitamínu
C a hledala případné těžké kovy, dusičnany, siřičitany a konzervanty. „Kysané zelí jsme
testovali před pěti lety a hlavní závěry jsou podobné – nedostatečné množství vitamínu C
u třetiny vzorků, některé výrobky neobsahují žádné probiotické bakterie. Vážnější
prohřešky jsme naštěstí neodhalili,“ shrnuje zjištění Hana Hoffmannová, šéfredaktorka
časopisu dTest.
Podle ankety, kterou dTest provedl, dávají spotřebitelé přednost sáčkovému kysanému
zelí před tím sterilovaným ve sklenicích, protože v něm oprávněně očekávají „živá“
probiotika pro správnou funkci střev. „Spoléhat jen na způsob balení se nevyplácí. I mezi
sáčkovým zelím jsme narazili na sterilované výrobky, které bývají většinou baleny ve
sklenicích. Úprava sterilací zabije všechny mikroorganizmy včetně prospěšných
probiotických bakterií; ve sterilovaném zelí proto probiotika nenajdete,“ popisuje hlavní
rozdíly Hana Hoffmannová. Červené kysané zelí značky Tesco Value neobsahovalo vůbec
žádná probiotika. Bledě na tom bylo i bílé kysané zelí značky Albert, v jednom gramu
vzorku se napočítalo necelých sto bakterií. Průměrná hodnota se přitom pohybuje v řádu
milionů bakterií v gramu kysaného zelí.
Doporučená dávka vitamínu C pro zdravého dospělého jedince je 80 mg denně. Nejvíc
vitamínu C obsahuje čerstvé zelí – v jednom kilogramu je průměrně zhruba 450 mg
vitamínu C, v kysaném se jeho koncentrace pohybuje okolo 160 mg/ kg. Výrazně
podprůměrné hodnoty vitamínu C naměřila laboratoř v zelí značek Otické zelí, Tesco
Value a H+H. Vůbec nejhůře dopadlo Albert Kysané zelí bílé s pouhými 6 mg vitamínu C
na kilogram výrobku.
Kvalita prokvašení, tedy fermentace, se dá poznat podle množství kyseliny mléčné,
octové, mravenčí, těkavých kyselin, pH a ethanolu. „Problémy s kvalitou kvašení žádný
z testovaných výrobků neměl, udělovali jsme za ni jen velmi dobré a dobré známky.
Všechna zelí spolehlivě vyhověla všem předepsaným požadavkům. Rovněž jsme
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nenarazili na žádný nepovolený přídavek kyseliny mravenčí,“ komentuje Hana
Hoffmannová.
Organizmy, které v zelí upozorňují na nečistotu a horší kvalitu, jsou plísně a kvasinky.
„Většina vzorků prošla s čistým štítem, ale výrobkům značek Agro Tuřany a Agrospol
Bolehošť napočítala laboratoř řádově desetitisíce kvasinek i plísní v gramu vzorku,“
upozorňuje Hana Hoffmannová. Bez znepokojujících nálezů skončily i analýzy zatajených
přísad, nežádoucích těžkých kovů a dusičnanů.
Obsah siřičitanů v zelí nepřesáhl povolený limit u žádného výrobku. Druhou skupinou
aditiv byly chemické konzervanty – sorbany a benzoany. Jejich použití není příliš tradiční
a legislativa je povoluje pouze u výrobků ve slaném nálevu, nikoliv v původním zelném
láku. Většina výrobců přirozeně vzniklý lák vyměnila za slaný nálev, do kterého
konzervanty přidala. Bez pomoci konzervantů se obešlo pouze pět firem – Agro Tuřany,
Agrospol Bolehošť, Efko, H+H a výrobce červeného zelí Tesco Value. V původním nálevu
se nabízela pouze zelí značek H+H a Efko.
Přehled testovaných kysaných zelí najdete na webu www.dtest.cz. Kompletní výsledky
testu přineslo únorové vydání časopisu dTest.
Tip dTestu: Při nákupu chlazeného kysaného zelí v sáčku nezapomínejte číst etikety.
Při výběru vám pomohou rozpoznat výrobky s chemickými konzervanty nebo odhalí ty
sterilované.
Převzato: dTest, o.p.s.

HODINA ZEMĚ 2018
Zhasnutím světel chceme vyslat jasný signál – člověkem způsobené klimatické
změny jsou problém, o kterém nejen víme, ale také se chceme aktivně podílet na jeho
řešení. Do akce se zapojují obce, firmy i jednotlivci. Hodinou to ale jen začíná, stanovte si
svůj klimatický závazek. Tím může být přechod na obnovitelné zdroje energie v obci, či
snižování uhlíkové stopy v domácnosti.
Co je hodina Země?
Hodina Země je každoroční mezinárodní akce
zavedená Světovým fondem na ochranu přírody (World
Wildlife Fund, zkráceně WWF). První ročník se konal v roce
2007 v Sydney v Austrálii, kdy cílem organizátorů bylo
atraktivním způsobem upozornit na změnu klimatu. Na
hodinu tehdy zhasla světla na slavné budově australské
opery, do kampaně se zapojily více než 2 miliony lidí.
Během let se tato úspěšná akce rozšířila do celého světa a koná se vždy poslední sobotu
v měsíci březnu.
Klimatický systém Země se razantně mění a dopady pociťujeme stále více i u nás
doma. Abychom odvrátili největší problémy, musíme výrazně proměnit naše chování
a fungování celé společnosti. Potřebujeme skutečně začít šetřit s energiemi, větší podíl
energie získávat z obnovitelných zdrojů a skončit s pálením fosilních paliv, které ke změně
klimatu přispívají nejvíc. Protože část času na zlepšení jsme už ztratili, musíme naše
domovy připravit na častější povodně, sucha nebo letní vlny vedra, které změna klimatu
přináší.
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Celkem 17 z 18 nejteplejších let se objevilo od roku 2001. Rychlost růstu teplot se
navíc v posledních letech zvyšuje. Významným dopadem klimatický změn je nedostatek
vody. Sucho se stává problémem nejen u nás, ale zejména v rozvojových zemích. Cílem
kampaně je tak mimo jiné upozornit na to, jak naše každodenní spotřebitelské chování
ovlivňuje životní prostředí po celém světě. Klimatickým závazkem, který mohou přijmout
instituce i jednotlivci, jsou tedy i cílené úspory vody. Nejen té, která teče v našich
kohoutcích, ale zejména vody spotřebované na pěstování a výrobu potravin.
Změna klimatu se dotkne nás všech a k odvrácení jejich nejhorších dopadů musíme
svým dílem přispět všichni. Alespoň symbolicky to můžeme udělat právě na Hodinu Země,
kdy na šedesát minut zhasneme byty, domy, památky a firmy.
Sami jako jednotlivci změnu klimatu odvrátit nedokážeme. Musíme se spojit na
úrovni jednotlivých obcí nebo měst a hledat řešení, jak naše domovy ochránit před extrémy
počasí, a jak snížit emise skleníkových plynů, které jsou příčinou změny klimatu.
Svůj díl musí splnit i stát. Česká republika v říjnu 2017 konečně, jako poslední země
EU, ratifikovala důležitou klimatickou Pařížskou dohodu. Poprvé v dějinách smlouva
zavazuje průmyslové i rozvojové země, aby skutečně začaly chránit společné klima.
Zároveň ale bohaté země musí přispět na pomoc nejchudším regionům světa odvracet tvrdé
dopady změny klimatu.
Právě teď nastal čas, aby se i Česko začalo měnit, pokud chceme skutečně udržet
oteplování planety v alespoň relativně bezpečných mantinelech.
V České republice se k akci v roce 2017 připojilo na 90 měst, obcí památek a další
subjekty. Na celém světě se zapojilo 187 zemí, zhaslo 3000 dominant a připojilo se miliony
jednotlivců a organizací. www.earthhour.org
Obec HAŤ se v letošním roce rovněž zapojí do akce Hodina Země 2018. Tato
celosvětová událost na ochranu životního prostředí a zejména klimatu se odehraje v
sobotu 24. března 2018 od 20.30 do 21.30 hodin.

Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného na
invazivní druhy rostlin
V lednu letošního roku byl zahájen dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní
druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách, který realizuje Sdružení obcí
Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Pietrowice Wielkie a Krzyżanowice za finanční
podpory programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Projekt se zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu
v souvislosti se značným výskytem invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek
a bolševníků. Tyto rostliny nemají větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed
měst a obcí, na kraji silnic, v lesích, u vodních toků, v polích atd. Vytlačují původní druhy
a mohou také pozměňovat poměry živin v půdě. Zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují
náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví.
Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být
efektivní, celoplošná a důsledná. Jelikož je včasná reakce - prevence a rychlá likvidace na
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malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové invaze, byly stanoveny
následující cíle a s nimi související aktivity:
Hlavním cílem projektu je získání přehledu ploch s výskytem invazivních rostlin, resp.
vytvoření podkladu pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin. Dále je nezbytné
zvýšení znalosti o invazivních druzích, o možnostech jejich likvidace apod. u zástupců
obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců). V neposlední řadě
je potřebné zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin
na přírodu a na zdraví člověka.
Prvním krokem při realizaci projektu bylo zřízení česko-polské webové stránky
http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu, kde jsou uvedeny všechny informace o projektu,
jednotlivých aktivitách, invazivních druzích a jejich škodlivosti, mapování, databázi apod.
Zájemci mohou zasílat své dotazy a podněty na mail invazivni-druhy@centrum.cz.
Od měsíce března 2018 bude až do jara roku 2019 probíhat komplexní mapování ploch
s invazivními rostlinami v jednotlivých obcích regionu. Mapovatelé budou procházet
území obcí a zaznamenávat dle metodiky do databázových karet výskyt invazivních druhů.
Z takto získaných dat budou vytvořeny elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem
invazivních rostlin. Údaje k plochám výskytu invazivních druhů budou řazeny po
katastrech obcí a gmin, součástí budou mapy v elektronické verzi s vyznačením výskytu.
Od jara 2018 do června 2019 budou probíhat ukázkové likvidace invazivních druhů
rostlin a budou uspořádány workshopy zaměřené na legislativu a příklady praxe
z konkrétního území na Hlučínsku a v gminách Kietrz, Pietrowice Wielkie
a Krzyżanowice.
Pro zástupce obcí a další zájemce bude určena exkurze za příklady "dobré praxe"
do Beskyd, kde již problém s invazivními druhy rostlin úspěšně řešili.
Na závěr projektu v červnu 2019 budou vydány informační letáky pro veřejnost, které
poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod. Tyto letáky budou
distribuovány do všech domácností na Hlučínsku a ve 3 partnerských gminách. Pro obce,
města a vlastníky dotčených pozemků z obou stran regionu budou připraveny metodiky
likvidace invazních druhů.
Radim Lokoč

Udělej si sám aneb kutilské výrobky si našly cestu do
hlučínského muzea
Nabíječka tužkových baterií, svářečka folií, nebo třeba motorová pila – co nebylo
k sehnání, to si vyráběli kutilové sami. O tom, že vynalézavost českých kutilů nezná hranic,
se můžete přesvědčit na nové výstavě v Muzeu Hlučínska.
V únoru se do muzea nastěhovaly nejrůznější kutilské výrobky ze sbírek Milana Říhy
a Kateřiny Kalendové, manželky televizního kutila Přemka Podlahy. Na výstavě bude
k vidění okolo sto čtyřiceti exponátů. V muzeu ale návštěvníci nenajdou jen výrobky nutné
pro práci na zahradě, či v domácnosti, ale i předměty dekorativního charakteru, hračky
nebo elektroniku. Může se to zdát neuvěřitelné, ale kutilové si dokázali vlastními silami
vyrobit komplikované přístroje jako například elektrickou kytaru, mixážní pult, či
pohyblivý betlém. „Součástí výstavy jsou také věci ze sbírky Přemka Podlahy. Mnohé
vynálezy mu posílali jeho televizní diváci,“ láká na výstavu také Metoděj Chrástecký,
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ředitel Muzea. „Možná si někteří pamatují na
slavný Receptář, ve kterém se objevily
nejrůznější zlepšováky. Za všechny bych zmínil
alespoň držák na rohlíky, originální pastičky na
myši, nebo třeba smeták na hokejce,“ dodává.
Nová výstava obsahuje i různé výstřelky.
Některé z nich jsou tak jedinečné, že existují
pravděpodobně jen v jednom exempláři. Mezi
tyto originály lze zařadit reproduktorovou
soustavu z pivních sudů, či ořezávátko na
výrobu zubů do hrábí. „Pokud váháte, jestli tato
expozice bude bavit i něžné pohlaví, tak se
nenechte zmást. Zkušenosti muzeí, ve kterých
kutilská výstava již proběhla, ukazují, že
k nejvděčnějším návštěvníkům patří právě
dámy,“ vysvětlil majitel sbírky Milan Říha.
Výstava bude v Muzeu k vidění do 27.
května.
Lýdie Hájovská

INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
Hlučín: Imatrikulace a promoce U3V
Hať: Maškarní bál pro děti
Bolatice: Bál Sdružení obcí Hlučínska
Šilheřovice: Setkání spřátelených obcí
Hať: Novoroční koncert
Hlučínsko: Volby
Hlučínsko: Tříkrálová sbírka
Hlučínsko: Jednání Sněmu SoH
♣ Vítání občánků
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání.
V Hati se v roce 2018 uskuteční ve dvou termínech a to: v neděli 8.4.2018
a v neděli 7.10.2018 v 10.00 hod. v Kulturním domě v Hati. Rodiče, kteří mají zájem,
aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce
Hať v neděli 8.4.2018, prosíme, aby tuto skutečnost oznámili do čtvrtku 22.3.2018
na Obci Hať – kancelář č.17, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění.
Jedná se o novorozence s trvalým pobytem v obci Hať. Doložte rodný list dítěte
a občanský průkaz matky. Na akci je možné přizvat například také prarodiče. Program
zpestří krátké vystoupení a novorozeňátka obdrží drobné dárky.
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♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v Hati v roce 2018
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 28.4.2018 a sobota dne 1.9.2018, vždy
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele obce Hať. Fyzické osoby mohou v tomto
časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
♣ Mimořádně zvýšený objem odpadu z nemovitostí a jeho likvidace
OZO Ostrava nabízí prostřednictvím Obecního úřadu v Hati igelitové pytle na odpad.
Pytle jsou opatřeny značkou OZO a jsou firmou vyváženy stejně jako popelnice.
Cena za 1 ks je 30,- Kč.
♣ BIO odpad ze zahrádek
Bio odpady z domácnosti a zahrádek máte možnost likvidovat v naší obci těmito
způsoby:
- kompostovat na svém pozemku či zahrádce
- odvážet do sběrných míst na ulici Pod Olšinou (bývala skládka) a na ulici Lipová
(prostranství za točnou autobusu na dolní Hati), která jsou otevřená každé úterý od 16.00
do 18.00 hod. od dubna do října daného roku
- objednat Bio popelnici (objem 120 l nebo 240 l) ke své nemovitosti, jedná se
o placenou službu OZO Ostrava, s.r.o. Odvoz každé sudé pondělí, tj. 1x za 14 dnů od
dubna do listopadu daného roku. První svoz BIO popelnic letos začíná 2.4.2018.
♣ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že očkování psů proběhne v sobotu dne 12. května 2018
od 12:30 - 13:00 hod. u obecního úřadu a od 13:15 – 13.30 hod. na parkovišti pod
kostelem. Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Cena za vakcinaci je 120,- Kč. Psi
musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé osoby.
♣ Místní poplatek ze psů
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem
je fyzická nebo právnická osoba, která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hať.
Povinnost oznámit držení psa má i osoba, která je od placení poplatku osvobozena.
Od poplatku je osvobozen např. držitel psa, kterým je osoba nevidomá, bezmocná
a osoba s těžkým zdravotním postižením, která je držitelem průkazu ZTP/P a dále
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osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis
(myslivecký zákon). Důvod osvobození musí držitel psa správci poplatku prokázat.
Povinnost oznámit držení psa správci poplatku, tj. obci Hať, má fyzická nebo
právnická osoba, která je držitelem psa a jejíž trvalý pobyt nebo sídlo je na území obce
Hať a to osobně nebo prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce ve lhůtě 15 dnů
od vzniku své poplatkové povinnosti. Poplatková povinnost vzniká držiteli psa v den,
kdy pes dovršil stáří tří měsíců, nebo v den, kdy držitel nabyl psa staršího tří měsíců.
Za vznik poplatkové povinnosti se považuje i přihlášení se k trvalému pobytu. Poplatek
se platí za každý i započatý kalendářní měsíc. Poplatek se platí i za započatý kalendářní
měsíc, v němž došlo k zániku poplatkové povinnosti.
Držitel psa je rovněž povinen oznámit každou skutečnost, která má vliv na výši
poplatkové povinnosti nebo na vznik a zánik osvobození nebo změnu údajů uvedených
v ohlášení, a to do 15 dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala.
Výše poplatku činí v Hati 120,-Kč/rok za prvního psa a 180,-Kč/rok za druhého
a každého dalšího psa stejného majitele. Splatnost poplatku za kalendářní rok je k datu
31.3. daného roku nebo nejpozději do 15.dne následujícího měsíce v němž nově vznikla
poplatková povinnost.
Poplatek je vybírán na základě Obecně závazné vyhlášky č. 1/2016, o místních
poplatcích, kterou schválilo Zastupitelstvo obce Hať dne 8.6.2016 podle ustanovení
§ 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů. Uvedená OZV je k nahlédnutí
na obecním úřadě nebo webových stránkách obce Hať.
Vzhledem k množícím se dotazům k osvobození od poplatku ze psů u starobních
důchodců uvádíme, že dle § 2 ods.3 zákona o místních poplatcích činí sazba poplatku
ze psa, jehož držitelem je poživatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého důchodu až 200,- Kč za kalendářní rok. Tento důchod však zároveň musí
být jediným zdrojem příjmů držitele předmětného psa. Obec Hať tedy hranici
stanovenou zákonem splňuje.
Zároveň žádáme všechny majitele psů, aby při procházkách uklízeli za svými psy
exkrementy. Obec má na svém katastru nainstalováno za tímto účelem několik košů se
sáčky, tak je využívejte!!

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Přehled klasifikace školy za 1. pololetí 2017/18
Celkem žáků: 231
Chlapců:
111
Dívek:
120
Vyznamenání: 161
Průměrný prospěch na třídu byl: 1,34
Celkem jsme dali na vysvědčení 1906 jedniček, 499 dvojek, 225 trojek, 72 čtyřek, žádnou
pětku. Všichni žáci prospěli, všechny absence byly řádně omluveny.
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Akce pro žáky
Ani jsme se nenadáli a školní rok je již ve své druhé půli. V tomto pololetí se uskutečnil
dlouho očekávaný lyžařský výcvik pro žáky 8. a 9. třídy, který se konal v krásném
prostředí Beskyd na horské chatě Kmínek na Makově. Všem se moc líbil. Také mladší žáci
a děti ze školky měli možnost se zúčastnit Usměvavého lyžování v Palkovicích.
V únoru byla v naší škole slavnostně otevřena zrekonstruovaná školní knihovna,
která je žáky hojně využívaná nejen k půjčování knih, ale i k tzv. čtenářským dílnám ve
vyučování. Na květen pro žáky plánujeme uspořádat Hry bez hranic. Také již tradičně
proběhne sběr papíru.
Vybraní žáci se zúčastnili recitačních soutěží v češtině a v němčině, soutěže
v angličtině Oxford Illustrator, soutěže Vtipná němčina, soutěže ve zpěvu Hlučínský
slavíček. Proběhla soutěž v chemii Hledáme mladého chemika, ve výchově k občanství
Volit či nevolit, školní i okresní kola olympiád z dějepisu, angličtiny, zeměpisu,
matematiky a češtiny. Mezi největší úspěchy patří 4. místo v okresním kole zeměpisu pro
M. Vilčovou a D. Maiera, 1. místo pro N. Baďurovou v soutěži Zlatý slavíček, 1. místo
v recitační soutěži v Hlučíně pro E. Kučerovou, 2. místo v recitační soutěži z němčiny pro
A. Olšarovou, O. Kopia se stal úspěšným řešitelem okresního kola v chemii a David Maier
se stal úspěšným řešitelem okresního kola dějepisné olympiády.

Spolupráce s rodiči
Unie rodičů nachystala pro děti Broučkiádu, uspořádala školní ples, a také ve
spolupráci s učiteli a deváťáky maškarní plesy pro děti ze školky a z nižšího stupně. Tímto
děkujeme všem zúčastněným rodičům za skvělou organizaci, podporu, ochotu a nadšení
při této práci.
Pro rodiče škola nachystala několik vzdělávacích přednášek o nastavování hranic,
komunikaci, agresivitě, drogách. Také byli pozváni na různé školní akce (např. Den jazyků,
Pasování prvňáčků, Den otevřených dveří a další). V březnu proběhnou Jarní dílny
s následnou výstavkou a prodejem výrobků. Milí rodiče, prarodiče, kdo byste se chtěli
zapojit, jste srdečně zváni na dílny a na tuto prodejní výstavku!

Zveme Vás na

JARNÍ DÍLNY
v pátek 23. března od 10,00 do 12,30 hodin
a také na

PRODEJNÍ VÝSTAVKU

výrobků s jarní tématikou,
která proběhne v úterý 27. března od 13,30 do 16,30.
Malé občerstvení zajištěno.
Těší se na Vás žáci a učitelé ZŠ Hať!
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Výročí 50 let od otevření nové školní budovy
Přesně 50 let ode dne, kdy se začalo vyučovat v nové budově haťské školy, jsme
uspořádali Den otevřených dveří, kdy mohli rodiče a zájemci nahlédnout do výuky.
V rámci oslav 50. výročí otevření naší školní budovy byla vyhlášena výtvarná a literární
soutěž na téma „Škola“, do které se také mnozí z rodičů a prarodičů jako porotci či autoři
zapojili. V dubnu uspořádáme besedu s pamětníky a bývalými učiteli. Datum bude
upřesněn, sledujte prosím náš školní web, kde budou aktuální informace. Budeme rádi,
když se také zúčastníte.
Těšíme se na Vás, na všechny rodiče, bývalé žáky, příznivce školy a pamětníky také
při oslavách 50 let od otevření nové školní budovy ve dnech 22. a 23. června 2018, kdy
proběhne slavnostní akademie a Den otevřených dveří.

„ NEUČÍME SE PRO ŠKOLU, ALE PRO ŽIVOT.“ Seneca

POZVÁNKA
DOVOLUJEME SI VÁS POZVAT NA OSLAVY
50. VÝROČÍ OTEVŘENÍ NAŠÍ NOVÉ ŠKOLY V HATI
PROGRAM:
PÁTEK 22. 6. 2018 – SLAVNOSTNÍ AKEDEMIE V KULTURNÍM DOMĚ V HATI V 17:00 hod.
SOBOTA 23. 6. 2018 – DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE ŠKOLE 9:00 – 12:30 hod.
Mgr. Lenka Ochvatová

KULTURA
Vážení a milí spoluobčané,
stalo se již krásnou tradicí (již 16
let), kdy v jarních měsících v naší obci
pořádáme koncerty ,,Hudba nezná
hranic“. Přestože tato akce, pro mne
z nepochopitelných důvodů, nemá
takový divácký ohlas jako např.
Vánoční ladění nebo Den obce, svou
úrovní jsou koncerty minimálně
srovnatelné,
neřku-li
daleko
impozantnější a taky daleko pestřejší
svým žánrem.
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V letošním roce k nám do obce zavítají vynikající umělci z Poznaně se svým kvintetem
„Poznaň Brass“. Tento soubor koncertuje po celém Polsku a programy jejich koncertů jsou
velmi rozmanité a nápadité. Pro koncert v Hati si připravili program, se kterým hravě
můžeme poznat celý svět a dostát tak pojmenování našich koncertů – Hudba nezná hranic.
V programu zazní slavné hity latinsko-amerického temperamentu, které vystřídá hudba
českých autorů, podíváme se skrze hudbu do Polska a do Ameriky a v koncertě nebudou
chybět rovněž slavné melodie z muzikálů West Side Story, Brodway a mnoha dalších.
Koncert je naplánován na neděli 29. 4. 2018 se začátkem v 16 hodin v kulturním domě
v Hati.
Vůbec domluvit termín koncertu byl opravdu oříšek, protože Poznaň Brass má velmi
nabitý kalendář. Nakonec se vše podařilo a bude mi velkou ctí si s těmito umělci zazpívat.
Jako malou ochutnávku Poznaň Brass zahraje na dopolední mši svaté v 8.30 hodin v Hati,
tak to prosím přijměte jako krásnou a milou pozvánku na odpolední koncert do kulturního
domu. Srdečně vás zveme
Za kulturní komisi Pavel Kozel
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí
na rok 2018 partnerských obcí v rámci Česko – polské spolupráce

p.
č.
1.

Název akce

Termín

Organizátor

Novoroční koncert v kostele Sv. Matouše

7.1.2018

Hať

2.

Mezinárodní fotbalový turnaj žáků

13.1.2018

Šilheřovice

3.

Mezinárodní fotbalový turnaj žáků

26.1.2018

Šilheřovice

4.

Mezinárodní fotbalový turnaj žáků

17.2.2018

Šilheřovice

5

Den pro ženu

17.3.2018

Šilheřovice

6.

Velikonoční výstava

25.3.2018

Píšť

7.

Velikonoční koňské procesí

2.4.2018

Krzyzanowice

8.

Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek

25.-26.4.2018 Krzyzanowice

9.

Hudba nezná hranic

29.4.2018

Hať

10.

Hasičská soutěž TFA

12.5.2018

Šilheřovice

11.

13.5.2018

Krzyzanowice

18.5.2018

Píšť

13.

Jarmark na hranici
Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských a ženských
družstev
Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena

19.5.2018

Krzyzanowice

14.

Noc kostelů s programem

25.5.2018

Píšť

15.

Cyklovýlet partnerských obcí

2.6.2018

Krzyzanowice

16.

Multižánrový festival HAFEST

2.6.2018

Hať

17.

VI. Mezinárodní festival dechových kapel

10.6.2018

Krzyzanowice

18.

Pivní slavnosti

16.6.2018

Šilheřovice

19.

Raffting – „ Otvírání hraničních meandrů na řece Odře „

23.6.2018

Krzyzanowice

20.

XIX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár starosty obce

23.6.2018

Hať

21.

30.6.2018

Hať

7.7.2018

Krzyzanowice

11.8.2018

Píšť

24.

Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „ O pohár Gminy
Krzyzanowice „
Odpust Píšť 2018, odpustový koncert duchovní hudby, zábavný
lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2018 na prostranství před OÚ

25.

Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert duchovní hudby

12.8.2018

Píšť

26.

Tradiční turnaj v minigolfu

14.8.2018

Píšť

27.

26.8.2018

Hať

15.9.2018

Krzyzanowice

29.

Haťské dožínky – 25. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF mládežnických
družstev hasičů
Dožínky Gminy v Roszkowě

8.-9.9.2018

Krzyzanowice

30.

Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby

9/2018

Píšť

12.

22.
23.

28.

10.-13.8.2018 Píšť
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31.

Zámecký koncert - Goodwork

22.9.2018

Šilheřovice

32.

22.9.2018

Píšť

23.9.2018

Píšť

34.

Den obce - oslavy 790. let obce Píšť (hřiště TJ Slavia Píšť )
Oslavy 790. let od první zmínky o obci – slavnostní mše
s biskupem ostravsko – opavské diecéze
Chovatelská a zahrádkářská výstava

35.

Krmáš

23.9.2018

Hať

36.

Myslivecké hody

27.10.2018

Šilheřovice

37.

KOLAJA – 15. ročník

11.11.2018

Hať

38.

Adventní prodejní výstava

25.11.2018

Píšť

39.

Vánoční ladění
12/2018
Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní otevření IKC
12/2018
– Píšť s kulturním programem

33.

40.

22.-23.9.2018 Hať

Hať
Píšť

HAFEST 2.6.2018
Ha Kultura z.s.
zve na osmý ročník festivalu
HAFEST 2. června 2018.
Místo konání:
Areál u hráze Hať, K Remízce 53A

Harmonogram:
15:30 16:15 Funkyes
16:45 17:30 IAN
18:00 19:00 Lenka Filipová
19:00 19:10 Freerun Prajzská- parkour
19:30 20:20 Debbi
20:50 21:45 O5 & Radeček
22:15 23:10 Paulie Garand
23:40 00:30 Helpness

Doprovodný program: BOTANYK: busking, Freerun Prajzská: parkour exhibice
Vstupné: 120 Kč/150 Kč
Předprodej: pokladna OÚ Hať, Infocentrum Hlučín, Květovárna Ostrava (předprodej již
brzy)
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Vystupující:
Lenka Filipová
Známá česká zpěvačka, textařka
a šansoniérka doposud vydala
více než 20 alb. Svoji tvorbu
představila
publiku
nejen
v Evropě, ale např. i v Japonsku,
USA či Kanadě. Fanouškům se
jistě jako první vybaví velmi
známé písně: Zamilovaná, Za
všechno může čas, Mosty, Jenom
blázni se radujou či Věnování.
Debbi
Rusovláska Debbi, vlastním jménem
Deborah Kahl, už dávno není tou rozvernou
teenagerkou, která zpívala veselé popěvky.
Dnes čtyřiadvacetiletá Debbi, jež platí za
jednu z nejtalentovanějších mladých
zpěvaček na české scéně, se poprvé o slovo
přihlásila před sedmi lety v SuperStar. Kromě
tří vlastních řadových desek natočila i dva
společné hity s rapperem Lipem.
Z nejnovějšího alba Break, které vydala
v loňském roce, představila pilotní singl Pull
me out, který se stal jedním z hitů loňského
léta.
Paulie Garand
Paulie Garand (vlastním jménem Pavel Harant) je český rapper a producent. Působí pod
vydavatelstvím Ty Nikdy Label, pod kterým v roce 2010 vydal album Harant, v roce 2012
album V hlavní roli, v roce 2014 vydal desku Molo, v listopadu roku 2015 desku
Boomerang a v březnu roku 2017
desku Nirvana. Společně s Lipem
tvořil rapový projekt BPM
(projekt
Básníci
před
mikrofonem), který vydal dvě
desky: Slova a Horizonty a také
získaly cenu Akademie populární
hudby v kategorii Hip Hop
a RnB. Mezi jeho nejznámější
skladby patří například "Molo",
"La Familia", "Boomerang",
"Tuláci", "Hladina", "Pavučina
lží", "L.B.C.", "Play" a další.
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O5 & Radeček
Kapela z jesenických hor O5 & Radeček je
synonymem vkusného českého popu. Do
povědomí širší veřejnosti vstoupila úspěšnými
hity Vloupám se nebo Praha, ale také díky
unikátnímu Turné na střechách.
Skupina O5 & Radeček hraje 20 let ve stejné
sestavě, a kromě jiného ji zdobí extrémní
koncertní aktivita. Každý rok odehraje ke
stovce koncertů, jimž dává osobitost
charismatický zpěvák Tomino. „Radečci“
dlouhodobě pomáhají ohroženým dětem, úzce
spolupracují s SOS dětskými vesničkami a v
roce 1997 založili členové kapely časopis Zámeček pro opuštěné děti v dětských
domovech, který vydávají dodnes. Hitovky jako Zůstaň, Máš mě na svědomí nebo Budu
rád najdete na celkem pěti vydaných albech.
IAN
IAN se vrací po krátké odmlce s novou eŕou
a novým materiálem. Kapela IAN stejně jako
dřív sází na akustickou souhru a energickou
melancholii, ke které přidala další členy se
kterými dělají show i ze smutné písně.
Posledním a velmi vřele přijatým singlem
COMA vyšli IAN najevo s novou sestavou.
V nové éře kapely se odráží nejen vlivy
mainstreamového popu (Digital fever & IAN
- Hey girl), ale mimojiné i fusion a hlavně
"Big band písničkářství" ala Dawe Mathews
band. IAN se nikam neženou, ale když
příjdou, tak Vás dostanou.
Helpness
Skupina byla založena v roce 1995. Z původní
sestavy aktuálně zůstali dva členové, zpěvák
Pavel Herich a bubeník René Osmančík.
Během té doby se ve skupině vystřídalo
několik baskytaristů a kytaristů až do současné
sestavy kdy v roce 2015 nastoupil do kapely
kytarista Dušan Čupa a následně koncem roku
2016 baskytarista Jakub Josefus. Kapela má
nahraných 5 CD vydaných ve vlastní režii.
Nejnovějším počinem kapely je EP nesoucí
název OWN KING, které bylo vydáno
a pokřtěno v březnu roku 2017. Několik
skladeb skupiny je ve stálém playlistu regionálních rádií (Čas Rock, RockMax).
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Funkyes
Ostravsko-brněnská rap funková kapela míchající
i prvky hip hopu, která vznikla v prvních měsících roku
2017. Texty jsou protkané ironií, vtipem, mystikou
i obyčejným životem.
Botanyk
Fragment ostravské kapely hrající své písně bez hranic.
Miki a Marcyn – neúnavní buskeři, kteří se nebojí
ničeho. Se svou kytarou, foukací harmonikou a bicími
dokážou pomocí hravých textů a chytlavých melodií
vyčarovat atmosféru, na kterou se jen tak nezapomíná.
Odchovaní dvouletým neúnavným hraním lidem napříč
ulicemi a stmelení pozitivními reakcemi kolemjdoucích
vám přijedou zahrát tak, jak je to baví nejvíc.
Kontakt: Jana Stočková, Předseda Ha Kultura z.s., Stockova.j@seznam.cz

DEN PARTNERSKÝCH OBCÍ HAŤ 2018
centrum obce, 30.6.2018, začátek v 15.00 hodin
Klauni na volné noze
Zábavné vystoupení klaunského divadla, působící nejen na
Moravě. Můžeme se těšit na interaktivní představení dvou
klaunů a posléze taky různé zábavné aktivity pro děti
v areálu.

Pavlína Filipovská a písničky Semaforu
Pro naše dříve narozené občany přinášíme skvost
v podání písniček ze Semaforu přímo v originálním
podání Pavlíny Filipovské. Zazní hity jako „Včera
neděle byla“, „Nej, nej, nej..“ anebo „Kapitáne, kam
s tou lodí“. Zatancovat si můžete na „Babičko, nauč
mne Charleston“. Pavlína Filipovská doplňuje písně
mnoha historkami ze Semaforu či svého osobního
života.

29

Pavel Callta s kapelou
Pavel Callta je znám zejména díky své účasti v Česko hledá
Superstar, ale je to zpěvák a autor, který na sobě neustále
pracuje a jeho hity jsou stále více a více populární. Kdo by
neznal jeho „Tak promiň“, anebo vtipnou záležitost
„Terapeut“. Jeho pódiová show potěší zejména naše
teenagery, kteří si to jistě užijí a společně s Pavlem a jeho
kapelou si zaskáčou a zazpívají. Nebude to jen na Youtube,
uslyšíte ho naživo v Hati!

Petr Bende s kapelou
Další osobností známou zejména z televizních
pěveckých soutěží je Petr Bende. Zpívá už od dětství,
ale stříbrná pozice Superstar z roku 2005 dala jeho
kariéře další impuls. Od této doby pravidelně
vystupuje po celé České republice i na Slovensku. Je
mistrem balad, ze kterých připomínáme oblíbené
„Nad horů svítá“, „Zaklínám své moře“ a do třetice
„Láska není hřích“. Kromě těchto pomalejších písní se
můžete taky těšit na pořádné rockové pecky. Petr už slyšel o našich dnech obce a říkal, že
se velmi těší!
Lunetic
Přemýšleli jsme, jak potěšit ty, kteří dospívali v 90.
letech. Nenapadlo nás nic menšího než slavní Lunetic.
Kluci se dali minulý rok dohromady a společně
s kapelou zase vystupují na českých pódiích. Jejich
vystoupení je samozřejmě postavené na fanaticky
známých písních „Máma“, „Doteky“ a „Chtěl bych tě
líbat“. Ovšem písnička „Ať je hudba tvůj lék“ zcela jistě
zvedne všechny ze svých laviček. Lunetic v Hati? Proč
ne !
L.A. Sunday (USA/CZ)
Teresa Polk je hlavní tváří kapely L.A. Sunday, která
pro nás zahraje světové taneční hitovky a bude nás bavit
až zhruba do půlnoci. Teresa je Američanka, původem
z Los Angeles, která získala své největší zkušenosti se
zpěvem právě v USA. Zpívala zde po boku různých
gospelových zpěváků a kapel. Do Hati přijíždí se svou
kapelu, která je charakteristická zejména strhující show
a neskutečnou energii, která se line z pódia.
Daniel Cieślar
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Štěrkovna Open Music
Dalším mimořádným projektem hudebního festivalu Štěrkovna Open Music letos bude
společné vystoupení písničkáře Tomáše Kluse a jeho kapely Cílová skupina s Janáčkovou
filharmonií Ostrava (JFO). Uskuteční se druhý festivalový večer v pátek 27. července a na
podiu se při něm setká neuvěřitelných šedesát muzikantů.
Třídenní hudební maraton, který se za podpory Moravskoslezského kraje a města
Hlučín bude konat od 26. do 28. července tradičně na břehu Hlučínského jezera, tak dostojí
svému přízvisku festival mimořádných projektů. Celkem jich bude sedm, k těm dalším
bude patřit například už třetí ročník souboje kapel v balkánských rytmech Balkan Battle
Live nebo společné hraní kapely The Tap Tap, složené ze studentů a absolventů Jedličkova
ústavu v Praze, s rockery z The Konvertor i opětovné setkání Dana Bárty a kapely Alice,
kteří spolu koncertovali v devadesátých letech.
Spolu s Tomášem Klusem bude další hlavní hvězdou festivalu také slezský bard
Jaromír Nohavica, který zahájí festival dvouhodinovým koncertem ve čtvrtek 26.července.
„Několik let jsme usilovali o to, aby na našem festivalu vystoupili Tomáš Klus nebo
Jarek Nohavica. Letos se podařilo dohodnout dokonce koncerty obou těchto špičkových
umělců z našeho regionu, takže se můžeme těšit na mimořádně silný 14. ročník,“ řekl za
pořádající agenturu New Wind Production David Moravec. Je přesvědčen, že ochota
předních umělců regionu vystoupit na Štěrkovně Open Music je dokladem rostoucích
kvalit festivalu, který je největší na Opavsku a patří též k největším v Moravskoslezském
kraji.
„Moravskoslezský kraj každoročně podporuje spoustu nejrůznějších kulturních
nebo společenských událostí. Jako hejtman mám za povinnost se spousty z nich osobně
zúčastnit. Je skvělé, když se podaří jít „pracovně“ na akci, která by mě lákala i v mém
volném čase. Když jsem se díval na program letošní Štěrkovny, zajásal jsem. Kromě Jarka
Nohavici si nenechám ujít například Dana Bártu. Rockovou muziku mám rád a už předloni
mi udělalo radost, že Dan Bárta začal znovu koncertovat s kapelou Alice. A samozřejmě
jsem také zvědavý, jak budou znít písně Tomáše Kluse v doprovodu Janáčkovy
filharmonie,“
řekl
hejtman
Moravskoslezského
kraje
Ivo
Vondrák.
Koncert Tomáše Kluse s JFO přinese netradiční průřez zpěvákovou tvorbou. Pod vedením
dirigenta Jana Kučery zazní šestnáct Klusových skladeb ve speciálních aranžích pro
symfonický orchestr, které připravil baskytarista Cílové skupiny, absolvent skladby na
Konzervatoři J. Ježka v Praze, Jan Lstibůrek. „Absolutní volnost, kterou jsem pro tvorbu
symfonických aranží od Tomáše dostal, je skvělá a zároveň zavazující. Snažili jsme se na
skladby podívat novou optikou. Ne jenom připsat další nástroje, ale většinu písní nově
vystavět tak, jako kdyby vznikaly přímo pro setkání Cílové skupiny s Janáčkovou
filharmonií,” vysvětlil Jan Lstibůrek. S Cílovou skupinou ve složení Jiří Kučerovský, Petr
Škoda a Jan Lstibůrek koncertuje Tomáš Klus už od roku 2011.
Na myšlenku přenést některý z crossoverových projektů Janáčkovy filharmonie
Ostrava s výraznými zpěváky jiných hudebních žánrů než klasiky přivedl pořadatele
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festivalu velký zájem posluchačů o tyto koncerty. „Jejich přenesení na letní open air
festival jim dodá zase nový rozměr a dynamiku, přiblíží je jinému typu publika,“ doplnil
David Moravec. Nápad oslovil i ředitele JFO Jana Žemlu: „Tomáš Klus patří dle mého
názoru k nejzajímavějším osobnostem české hudební scény. Loni jsem ho slyšel na
festivalu ve Veverské Bítýšce. Musím říct, že to pro mě byla příjemná změna - tedy
nevstoupit do koncertního sálu, ale sednout si na trávu, dát si pivo a jen poslouchat. Už se
těším, že si takový zážitek na festivalu Štěrkovna Open Music zopakuji.“
„Bude to škola i pro mě, protože se pořád snažím hudebně dovzdělávat," řekl k projektu
zpěvák, skladatel a kytarista Tomáš Klus. V posledních třech letech se Štěrkovna Open
Music výrazně proměňuje z běžného open air hudebního setkání na festival oslovující lidi
napříč generacemi i regiony. Vytváří prostor ke společně smysluplně strávenému času pro
celé rodiny. Jeho další zkvalitňování a růst umožnila i výrazná podpora ze strany města
Hlučín. V posledních čtyřech letech město každoročně na festival přispívá částkou 180
tisíc korun a dalšími asi 70 tisíc korunami v nepeněžním plnění formou poskytnutého
zázemí.
„Festival se postupně rozrostl o dnes už tradiční dětskou scénu a také o speciální scénu
pro seniory, která vždy na jeden festivalový den vyroste v zahradě sousedícího seniorského
Domova pod Vinnou horou. Velkou nápaditost pořadatelé festivalu projevují také při
dramaturgii mimořádných festivalových projektů. Jsme přesvědčeni, že takto netradičně
vystavěný program láká na hlučínský festival nejen lidi z regionu, ale také z mnoha
vzdálenějších míst České republiky i ze zahraničí, hlavně z Polska. Pro naše město je to
skvělá propagace. Úspěšná akce navíc posiluje naši hrdost, že umíme u nás poskytnout tak
výborné zázemí pro posluchače a návštěvníky i pro účinkující. To je důvod, proč město
Hlučín festivalu už několik let věnuje mimořádnou podporu,“ řekl starosta Hlučína Pavel
Paschek.
Významnou pomoc festivalu letos poskytuje také Moravskoslezský kraj.
„V tomto roce kraj vyšel vstříc organizátorům kulturních akci v našem kraji a pozměnil
financování kultury. Každoročně navyšujeme prostředky pro oblast kultury, letos o více
jak 10 procent. A to není zdaleka všechno. Některé významné akce si na krajské peníze
sáhnou hned v úvodu roku, což organizátorům jistě pomůže při plánování a poptávání
umělců. Štěrkovna Open Music je s příspěvkem 600 tisíc korun mezi nimi a já věřím, že
tento festival pomůže posílit image kraje jako významného kulturního centra v republice,“
řekl náměstek hejtmana pro kulturu Lukáš Curylo.
Předprodej vstupenek na festival, jehož generálním partnerem je stavební
firma Tomáš STRAUB s.r.o., zajišťuje síť Ticketstream. K dostání jsou i v hlučínské
Hospodě 56 či v opavské prodejně Sluna. Další informace zájemci najdou na Facebooku
a na stránkách www.sterkovnamusic.com.

Ivana Gračková
mediální zastoupení festivalu Štěrkovna Open Music
736 2381 733, ivanagrackova@email.cz
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Model klub Hať bude pořádat prestižní leteckou soutěž
o Pohár Petra Tučka
Vážení čtenáři, dovolte nám představit letošní program akcí pořádaných Model klubem
Hať. Od května až do prosince budou probíhat modelářské soutěže v přesnosti přistání
RC modelů letadel. V červnu se uskuteční tradiční soutěž v jízdě na motocyklech do
50 ccm2 s názvem Retro Chrchel. Letošní novinkou bude soutěž s názvem Bugatti Step,
která bude spočívat v přejezdu terénní tratě nejlépe doma postaveným strojem. Ale pokud
budete mít chuť se účastnit a nebojíte se zažít trochu adrenalinu, tak dojeďte třeba
malotraktorem nebo zahradní sekačkou. Výhodou bude dobrá průchodnost terénem
a pohon 4x4. Smyslem závodu bude projetí dvou okruhů za stejný čas. Tím pádem bude
vítězem ten, komu se podaří odjet obě kola na chlup stejně. Bude se jednat o hobby závody
takzvaně pro legraci.
Největší událostí letošního roku bude prestižní letecká soutěže o Pohár Petra Tučka,
které se uskuteční 4. srpna. V případě špatného počasí bude přesunuta na 5. srpna, nebo
následující víkend. Září bude patřit tradiční drakiádě, které se pravidelně účastní více než
stovka dětí.
Pro aktuální informace sledujte Facebook Model klub Hať a webové stránky
modelklubhat.blogspot.cz.
Kalendář akcí Model klubu Hať
1. květen – 1. přesnost přistání
19. květen – Bugatti Step
9. červen – 2. Přesnost přistání
16. červen – Retro Chrchel
7. červenec – 3. Přesnost přistání
4. srpen – Pohár Petra Tučka (předpokládané datum, jinak dle počasí)
18. srpen – 4. Přesnost přistání
22. září – Drakiáda
15. září – 5. Přesnost přistání
13. říjen – 6. Přesnost přistání
10. listopad – 7. Přesnost přistání
15. prosinec – 8. Přesnost přistání

Navigační pohár Petra Tučka
Model klubu Hať bude 4. srpna 2018 pořádat prestižní leteckou soutěž o Pohár Petra
Tučka. Pohár Petra Tučka je seriálem navigačních soutěží ultralehkých letadel, který je
organizován pod záštitou Letecké amatérské asociace (LAA - www.laacr.cz).
Principem navigační soutěže je proletět pro piloty předem neznámou organizátorem
připravenou trať, přičemž piloti během soutěžního letu plní doprovodné úkoly. K těm patří
vyhledání míst na soutěžní trati. Soutěžící obdrží od organizátorů na číslovaných leteckých
snímcích jednotlivá místa, která musí zaznačit do mapy a předat tyto informace po
soutěžním letu rozhodčímu. Dalším doplňkovým úkolem je přesnost přistání do
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vymezeného prostoru. Důležitým faktorem celé soutěže je průlet kontrolními body
v přesně definovaném čase. Kontrola správně prolétnuté trasy se hodnotí pomocí GPS
zapisovačů. Pomocí těchto zapisovačů pak organizátor vyhodnotí, jak přesně daná posádka
dokázala obletět definovanou trať. Avšak k navigaci posádky letadel nesmí využít GPS
navigaci, používají pouze organizátorem připravenou mapu s vyznačenými otočnými body
tratě. Po přistání soutěžících je rozhodčími vyhodnocena prolétnutá trasa a správnost
plnění doplňkových úkolů. Letová trať navigační soutěže o Pohár Petra Tučka, kterou bude
v srpnu pořádat Model klub Hať, povede přes Hlučínsko a Opavsko v délce tratě přibližně
120 km. Předpokládá se slet přibližně 25 soutěžních posádek. Model klub Hať se tak zařadí
mezi dalších devět sportovních leteckých klubů, které letos soutěž o Pohár Petra Tučka
budou pořádat. Zároveň se tak jedná o jedinou soutěž svého druhu v Moravskoslezském
kraji. Přijďte se podívat na ultralehká letadla a poznat krásu létání!
Model klub Hať

INZERCE

ATELIÉR KRÁSY
Martina Pončíková
• Kosmetika – hluboké čištění, peeling, masáž obličeje a
dekoltu, úprava obočí, barvení řas, …
• Prodlužování řas – metoda řasa na řasu
• Líčení
• Pedikúra
• Depilace
Objednávky na tel.čísle: +420 737 482 099
Adresa: Na Stráni 1, Hať, 747 16
IČO: 74160702
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Pěkník Eduard
Filip František
Plačková Ludgarda
Zezulová Vlasta
Klemencová Berta
Schvenznerová Jarmila
Csögeiová Katarina
Gogolínová Leopoldina
Brož Robert
Hluchníková Olga
Vyletělek Reinhold
Janošová Hilda
Biernatová Gertruda
Hruška Jan
Kučerová Gabriela
Hluchníková Felicita
Valach Ondřej
Kostelník Gerthold
Hopenštoková Marta
Matušková Matylda
Šajban Ján

91 let
90 let
89 let
89 let
87 let
86 let
86 let
86 let
85 let
84 let
84 let
84 let
83 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Škorvaga Alexander
Tvrdá Marie
Konetzná Gerda
Baierová Valtrauda
Skovajsová Eliška
Plaček Teodor
Placzková Hana
Kuchařová Herta
Kalvar Arnošt

80 let
80 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
75 let
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