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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
ve dnech 05. 10. 2018 a 06. 10. 2018 se budou konat volby do zastupitelstev obcí.
Dovolte mi proto, abych jménem Zastupitelstva a Rady obce Hať a i jménem svým Vám
předložil pomyslné účty za uplynulé volební období.
Zastupitelstvo obce bylo složeno z 10 členů kandidujících za KDU-ČSL (Ing. Petr
Gajda, Ing. Jana Galejová, Marta Gospošová, Mgr. Karin Jarošová, Jiří Kostelnik, Mgr.
Pavel Kozel, Mgr. Petr Křížák, Ing. Petr Kuča, Mgr. Milan Šula, Werner Vyletělek) a
5 členů z nezávislé kandidátní listiny spolků naší obce (Martin Baďura, Mgr. Daniel
Cieślar, Pavel Kamrad, Ing. Jiří Plaček Jiří Popelek). Zastupitelstvo obce pracovalo po celé
volební období tak, jak bylo zvoleno. Uskutečnilo se celkem 19 řádných zasedání.
Po našem zvolení jsme plynule navázali na práci předchozího zastupitelstva. Ne vždy
názory na řešení problému byly stejné, ale v každém případě jsme se uměli shodnout na
jednotném stanovisku a doufám, že pokaždé pro dobro naší obce.
Obecní zastupitelstvo se drželo zásady, že investovat lze pouze z vlastních zdrojů a za
přispění dotací. Dění a rozvoj naší obce nebyl našim zastupitelům lhostejný, o čemž svědčí
téměř 90% účast na jednáních zastupitelstva obce.
Co se v letech 2014 – 2018 událo v naší obci?
1. Ekonomika
Rok 2014: Do roku 2014 jsme vstupovali se zůstatkem minulého roku cca 5 mil. Kč.
Příjmy v roce 2014 byly 29 mil. Kč, v tom daňové příjmy 24,8 mil. Kč, dotace 4,2 mil. Kč,
výdaje – zejména práce na stavbě ČOV a splaškové kanalizace byly 39 mil. Kč. Obec
splácela dlouhodobý úvěr a půjčku na stavbu ČOV a spl. kanalizace – ročně 1,76 mil. Kč.
V závěru roku 2014 jsme byli nuceni použít kontokorentní úvěr ve výši 2 mil. Kč.
Rok 2015: Do začátku roku 2015 šla obec s kontokorentem 2 mil. Kč. Velice dobře však
fungoval výběr státních daní, ze kterých obec získala podíl ve výši 26 mil. Kč. Na dotacích
20,6 mil. Kč. Celkové příjmy roku 2015 byly ve výši 51,6 mil. Kč. Výdaje 41 mil. Kč.
Byla dokončena stavba ČOV a splaškové kanalizace. Na konci roku jsme končili se
zůstatkem 9,3 mil. Kč. Kladný zůstatek účtu v závěru roku pak umožňoval v následujícím
roce zahájit stavby ihned, jakmile to počasí dovolilo.
Rok 2016: V roce 2016 byly daňové příjmy 28,1 mil. Kč, celkem příjmy činily 35,6 mil.
Kč a výdaje 29 mil. Kč. Na dotacích obec získala 900 tisíc Kč. Do užívání byly zařazeny
telekomunikační rozvody (internet, infokanál). Stav účtu na konci roku 2016 byl 15,8 mil.
Kč.
Rok 2017: Daňové příjmy roku 2017 byly 31,6 mil. Kč, dotace 2,9 mil. Kč, ostatní příjmy
6,8 mil. Kč. Tyto 3 údaje nám dají celkové příjmy roku 2017, tj. 41, 3 mil. Kč. Výdaje
36,4 mil. Kč. Do roku 2018 jsme vstupovali se zůstatkem 20,7 mil. Kč.
Rok 2018: (k 8/2018) Zastupitelstvo obce v červnu 2018 schválilo jednorázovou úhradu
zůstatku půjčky SFŽP ČR, která nám byla poskytnuta na stavbu ČOV a splaškové
kanalizace. Nyní zbývá do roku 2026 uhradit 12,5 mil. Kč bankovní úvěr na výše uvedenou
stavbu. Daňové příjmy se naplňují velice dobře – aktuálně 23,4 mil. Kč za 8 měsíců,
ostatní příjmy 7,3 mil. Kč, výdaje 30,9 mil. Kč. Aktuální zůstatek na účtu obce je 16 mil.
Kč.
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2. Doprava
Byly dokončeny opravy všech místních komunikací po výstavbě kanalizace. Podařilo
se prodloužit Úvozovou cestu s výjezdem na silnici II/469 K Hubertu. Pro zvýšení
bezpečnosti chodců byla provedena výstavba dvou chodníků, a to chodník podél MK
Lipová v úseku restaurace U sv. Mikuláše a chodník podél silnice II/469 K Hubertu v úseku
od MK Lipová po RD manželů Kalvarových; současně s chodníkem byl vybudován
přechod pro chodce a místo pro přecházení. Ke zvýšení bezpečnosti našich dětí se nám
podařilo vybudovat dvě parkoviště – jedno u základní školy na ul. Na Chromině a druhé
naproti MŠ na ulici na Chromině. Byla opravena účelová komunikace Karlovec – Vřesina.
Obnovili jsme svislé dopravní značení v obci. Uzavřeli jsme veřejnoprávní smlouvu
s Městskou policii Hlučín ohledně zajišťování veřejného pořádku a plnění dalších úkolů
na území obce.
Co se podařilo navíc? Byla dokončena MK U Dvora, MK Polní, MK Lomená,
opravena a rozšířena MK K Remízce, oprava mostních konstrukcí (Pod Olšinou,
U Střediska) a byla dokončena oprava MK Rychlovecká: p. Bajer – p. Kořistka.
A co nás ještě v letošním roce čeká? Oprava třetího mostu přes potok Bečva na ulici
Na Stráni, propojení komunikace končící u poldru „Pískovna“ směrem na účelovou
komunikaci Příční – cyklotrasou pod záštitou Euroregionu Silesia – název projektu:
„Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím“ v celkové hodnotě 5 806 315,-Kč.
3. Informovanost občanům
Obec v roce 2015 zřídila svoje nové webové stránky pro prezentaci obce a snadnější
komunikaci s veřejností, zároveň naplnila legislativní povinnost o zveřejnění údajů o obci.
V květnu 2015 byl uveden do provozu televizní kanál INFO HAŤ, který pravidelně
informuje o novinkách a životě v obci. Svůj úkol plní i „Haťský zpravodaj“, který je
bezplatně dodáván do každé domácnosti v obci 4 x ročně.
4. Protipovodňová opatření
Podařila se realizace protipovodňových opatření směřujících k bezpečnějšímu svedení
přívalových vod zejména v lokalitě Rychlovec. Byla dokončena Křižanovická cesta
a prodloužen otevřený kanál pro svedení vod z poldru Pískovna do kanalizace.
5. Vodní hospodářství
Byla vedena jednání s vedením obce Darkovice o možnostech propojení vodovodního
řádu obou obcí za účelem minimalizace rizika nedostatku vody při odstraňování poruch na
vodojemu nebo čerpacím zařízení - v současné době je jednání ve fázi koordinovaného
stanoviska územního rozhodnutí stavebního povolení. Předpoklad výstavby je v roce 2019.
Podařilo se nám zrealizovat projekt „Zatrubnění otevřeného příkopu podél MK Lipová
v úseku Obecní úřad – MK Višňová a také úsek před rodinným domem p. Pardubického
po výusť u pana Návrata. Součástí tohoto zatrubnění byla i výstavba vjezdů k jednotlivým
nemovitostem.
6. Péče o vzhled obce a životní prostředí
Některé přestárlé a nezdravé stromy v obci jsme odstranili a začali je nahrazovat
novými. Vysadily se okrasné stromy a dřeviny na plochách podél MK Lipová a okolo
ČOV. Dále byly vysázeny aleje stromů jak v intravilánu, tak v extravilánu obce, celkem
154 stromů a 251 keřů. Byly vybudovány nové autobusové zastávky, zvýšili jsme počet
kontejnerů na tříděný odpad a vybudovali další nová stanoviště. Byly namontovány
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odpadkové koše na psí exkrementy a doplněny nové lavičky v obci. V oblasti sběru, třídění
a likvidace odpadů jsme zahájili sběr a svoz biologicky rozložitelných odpadů. Kontejnery
na biologicky rozložitelný odpad jsou občanům k dispozici od dubna do října každého
roku. Obec zajišťuje pravidelné údržby veřejných prostranství a sportovních ploch, které
jsou v majetku obce. Pro výše uvedenou práci byla využita v roce 2014 -2016 nabídka
z úřadu práce – zaměstnat uchazeče o zaměstnání, na které jsme dostali dotaci a tím ušetřili
prostředky z obecního rozpočtu. Byla provedena celková rekonstrukce domu čp. 220,
Lipová 52 (dům u technického dvora). Je prováděna pravidelná údržba místních
komunikací. Dokoupili jsme zahradní techniku na údržbu a ošetřování zeleně – speciální
svahovou sekačku na údržbu poldrů, traktorovou sekačku s příslušenstvím, vysavač listí,
Infraset Topas (zařízení na asfaltování výtluků), křovinořezy a rovněž bylo zakoupeno
nové vozidlo DACIA pro potřeby obce Hať.
7. Oblast sociální
Obec je přispěvatelem dobročinných sbírek a sbírek na podporu potřebným. Pravidelně
se účastní Tříkrálové sbírky, přispívá finančně Charitě Hlučín na poskytování
pečovatelských služeb občanům naší obce a dalším zdravotním ústavům a neziskovým
organizacím.
Snažíme se, aby v naší obci byla zachována mateřská a základní škola, dům služeb,
obchody, ordinace praktického lékaře pro dospělé, děti a mládež, zubní ordinace,
gynekologická ordinace, pošta, dopravní obslužnost a řádně vybavená výjezdová jednotka
místních hasičů. Podporujeme aktivity a další vzdělávání našich seniorů. Zmodernizovali
jsme interiér budovy úřadu – knihovnu s veřejným internetem a financujeme každoročně
nákup nových knih.
V průběhu roku určení členové sociálně - kulturní komise navštěvují jubilanty při
významných životních jubileích s blahopřáním a věcným darem a 2x ročně vítáme naše
nejmenší občánky v kulturním domě.
8. Kultura a společenský život
Ve volebním programu bylo konstatováno, že nadále budeme podporovat kulturní
a společenské akce v daném rozsahu. Na webových stránkách obce je umístěn kalendář,
kde jsou uvedeny akce, které se v daném roce uskuteční. Věřím, že dobrou myšlenkou bylo
rozšíření společenských akcí o „Den obce“, kdy se první ročník uskutečnil v roce 2015
u příležitosti 765 let obce. Každým rokem se účast na této akci zvyšuje - letošního ročníku
se zúčastnilo přes 2500 lidí. Tradice předcházejících koncertů a společenských akcí byla
zachována. Byly pořádány koncerty v kulturním domě, koncerty v chrámu sv. Matouše,
Vánoční ladění, Hudba nezná hranic, KOLAJA, divadelní představení, adventní trhy,
Zpívání pod Vánočním stromem, Den matek, Vítání občánků, Setkání s důchodci.
9. Spolupráce se ZŠ a MŠ Hať
V rámci oprav byla provedena renovace nátěru fasády celé ZŠ a MŠ p. o. Hať, byly
pořízeny nové hrací prvky na zahrady u obou mateřských školek, byla dovybavena školní
kuchyň. Rovněž byla provedena rekonstrukce elektroinstalace ve dvou pavilonech
základní školy.
10. Spolupráce se spolky, kluby, organizacemi a ŘKF Hať
Všechny spolky působící u nás v obci jsou finančně podporovány z obecního rozpočtu
formou poskytnutí účelově vázané dotace – tzn. dotací určenou na konkrétní cíle. Spolková
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činnost v naší obci je na velmi dobré úrovni. V obci působí 12 spolků a organizací, které
svou činností velkou mírou přispívají k obohacení kulturně – společenského života např.
plesy, vítání jara, přednášky pro děti ve škole, HAFEST, dětský den, myslivecké hody pro
veřejnost, dožínky, výstavy pořádány spolky zahrádkářů a chovatelů, vánoční bruslení,
vánoční turnaj v tenise, Drakiáda, Retro Zetor, Retro Cyklo, HAPOKO a další - to jsou
akce, které již tradičně a neodmyslitelně patří do kulturního kalendáře a jsou pořádány za
finančního přispění obce. Některé akce byly podpořeny dary od sponzorů, za což jim patří
poděkování. Velmi si vážím těch, kteří ve svém volném čase bez nároku na odměnu
pořádají různé akce, ať jsou to jednotlivci, kluby či spolky nebo organizace. Patří jim náš
společný dík.
Obec je zřizovatelem jednotky SDH a pečuje o ni, jak po stránce materiální, tak po
stránce odborného proškolení členů jednotky. Nepodařilo se nám ale získat dotaci na
zakoupení nových hasičských aut. Hasičská auta byla zakoupena z vlastních zdrojů obce –
auta jsou starší, ale repasovaná. Podařilo se nám zajistit vybavení hasičského výjezdového
družstva požární technikou z programu READY TO HELP v hodnotě 655 544,- Kč pod
záštitou Euroregionu Silesia.
Rovněž spolupráce s Římskokatolickou farností Hať byla podporována zvlášť při
organizování prázdninových pobytů dětí na táborech a na organizaci příměstského
prázdninového tábora v Centru volnočasových aktivit ARCHA. Byla rovněž opravena
budova smuteční síně a přistavena část pro umístění historického smutečního vozu.
V současné době probíhá výstavba křížové cesty pod hřbitovem.
11. Sport a volný čas
Podařilo se vybudovat dětské hřiště na horní části obce v areálu TJ SOKOL. Velkou
akcí byla výstavba víceúčelového hřiště s umělou trávou a osvětlením o rozměrech
22 x 44m. Věřím, že hřiště bude sloužit jak mladým sportovcům, tak i sportovcům starší
generace.
12. Přeshraniční spolupráce
Pozornost jsme rovněž věnovali spolupráci se zahraničními partnery - partnerskou
polskou obcí Krzyżanowice a německou obcí Quellendorf.
Spolupráce s partnerskou obcí Krzyżanowice probíhala po celé 4 roky s vynikajícími
výsledky na úrovni škol, spolků a realizací společných projektů.
V letošním roce náš SDH hostil své mladé přátelé z Quellendorfu – na týdenní návštěvě
bylo u nás 28 mladých přátel.
Ne vše se nám podařilo splnit na 100%. Jednání s bankovními úřady nepřinesly kladný
výsledek ohledně umístění bankomatu v naší obci. Nepodařila se nám získat dotace na
zakoupení nových hasičských aut, nebyla provedena modernizace a obnova veřejného
osvětlení. Nepodařilo se vybudovat fotooltaickou elektrárnu na ČOV z důvodu desetileté
udržitelnosti projektu „Hať – ČOV a splašková kanalizace“.
Hodnocení plnění volebního programu celého zastupitelstva v letech 2014 -2018
nechávám na Vás občanech.
Dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval členům zastupitelstva a rady
obce za jejich pozitivní přístup při řešení nemalých problémů, před které byli postaveni.
Zvláštní poděkování patří pracovníkům obecního úřadu, pracovníkům údržby obce,
členům komisí a výborů, kteří po celé roky poctivou prací přispěli k tomu, aby se v naší
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obci dobře žilo. Samozřejmě mé poděkování patří Vám, spoluobčanům, za trpělivost,
vstřícnost, tolerantnost a pochopení při všech stavebních pracích a dopravních omezeních
a zájem o dění v obci i práci obecního úřadu.
Vážení spoluobčané, v termínu 05. a 06. 10. 2018 proběhnou v naší obci volby do
zastupitelstva obce pro volební období 2018 – 2022. Naskytne se Vám možnost výběru
zastupitelů ze dvou kandidátních listin pro volby do Zastupitelstva obce Hať. Vámi zvolení
zastupitelé potom budou zásadním způsobem ovlivňovat život obce po další 4 roky. To je
velká odpovědnost i velký závazek pro všechny, kterým není lhostejné, co se v obci děje,
na co a jak jsou vynakládány finanční prostředky obce. Proto je důležité k volbám jít.
Máme výhodu proti velkým městům, kde kandidátní listiny jsou soupisem neznámých
jmen. Naše obec není tak velká, abyste většinu kandidátů osobně neznali. Víte tedy, kdo je
kdo. Proto využijte svého práva a odpovědnosti a k volbám jděte.
Werner Vyletělek, starosta obce

Myslím si, že nikdy není pozdě připomenout - Výzva k šetření
vodou z veřejného vodovodu
Vážení spoluobčané, odběratelé pitné
vody, určitě si vzpomenete na pohádku
„Sůl nad zlato“. V dnešní době by asi
princezna Maruška nenabídla svému otci
jako nejvzácnější „sůl“, ale dala by
přednost „vodě“. Věřím, že za tuto volbu
by ze zámku nebyla vyhnána, ale
pochválena od svého otce. Voda začíná
mít cenu zlata. I u nás je na čase si jí
mnohem více vážit.
Letos celou naší republiku zasáhlo
velké sucho. Nejinak tomu bylo i v naši
obci. Prvořadou povinností každého občana je šetřit nejen s povrchovou vodou, ale
především s kvalitní vodou z podzemí.
Pro ilustraci uvádím odebrané fakturované množství vody za první pololetí
předcházejících let:
2016 - I. pololetí 38 396 m3
2017 - I. pololetí 43 477 m3
2018 - I. pololetí 47 280 m3
Jak sami vidíte, nárůst je každoroční a není malý. Jsou to čísla k zamyšlení. Proto Vás
prosím – vodou je třeba šetřit!
Určitě si všichni řeknete, proč taková výzva přišla až teď. Nechtěli jsme Vás nějak
omezovat v době prázdnin a dovolených. Myslím si, že nikdy není pozdě připomenout
– „šetřete s vodou“. Náš zdroj vody i v tak parném létě se poměrně držel na stejné výškové
úrovni, dokonce jsme vypomohli s dodávkou vody sousední obci Píšť v kritickém období,
kdy občané Píště byli téměř bez vody.
S velkou úctou děkuji za pochopení a zodpovědný přístup.
Werner Vyletělek, starosta obce
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VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 19.zasedání dne 29.8.2018 zabývalo především:
- Schválením programu 19.zasedání
- Kontrolou plnění usnesení z 18.zasedání ZO
- Informací z jednání RO od posledního zasedání
- Zprávou kontrolního výboru o činnosti za I. pololetí
- Zprávou finančního výboru o činnosti za I. pololetí
- Projednáním nabídky k pronájmu skladových prostor
- Projednáním Závěrečného účtu SOH za rok 2017
- Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb a souvisejících aktivit Hlučínska pro
období 2018-2022
- Celostátní sbírkou na pomoc zadlužené obci Prameny
- Výsledkem hospodaření obce Hať k 24.8.2018

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
-

Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Žádostí stavebníka o urychlení vyhotovení územní studie
Vyřazením staré a nefunkční techniky z majetku obce
Vyhodnocením výběrového řízení na stavbu „Cyklostezka Poldr Pískovna – Příční“
Nabídkou MF Dnes na reklamu o kulturních akcích
Nabídkou na digitalizaci kronik
Cenovou nabídkou na provoz pevných a mobilních telefonních linek
Smlouvami o zřízení úplatného věcného břemene pro novostavby RD – napojení NN
Spolufinancováním projektu „Stezka horní Odry – zelené stezky pohraničím“
Umístěním výtěžku z dobrovolného vstupného ze Dne obce
Revokací rozhodnutí o zákazu honů pro MS Hubert Hať a zhodnocením záměrů další
činnosti MS
Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Hať – zatrubnění otevřeného příkopu podél
MK Lipová“
Nabídkou na prezentaci obce na multimediálním panelu v Opavě
Dohodou o provedení práce na koordinátora projektu „Stezka horní Odry – zelené stezky
pohraničím“
Cenovou nabídkou na administraci projetu veřejného osvětlení pro dotační program
EFEKT
Nabídkou na pronájem skladových prostor
Navýšením prací při rekonstrukci el.instalace v ZŠ a MŠ Hať, p.o.
Rozpočtovou úpravou č.3/2018
Výsledkem výběrového řízení na stavbu „Oprava mostu M5 – ulice Na Stráni“
Schválením výstavby křížové cesty
Poptávkovým řízením na terénní úpravy a vybudování opěrné zdi pro výstavbu křížové
cesty a nosných prvků jednotlivých obrazů
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- Žádostí občanů o pronájmy části obecních pozemků
- Projektovou dokumentací na prodloužení podzemního vedení vodovodu k nově
-

budovaným RD
Programem 19.zasedání ZO
Spolufinancováním hudební produkce, ozvučení a odvozu odpadů z akce Dožínky 2018
Poptávkovým řízením „Chodník ke hřbitovu“
Veřejnou sbírkou na zadluženou obec Prameny
Likvidací kotvice plovoucí na vodní nádrži Hať
Žádostí nadačního fondu o poskytnutí finančního daru
Ukončením nájemní smlouvy k obecnímu bytu
Výpovědí z pronájmu nebytových prostor
Žádostí o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ
Veřejnoprávními smlouvami s městem Hlučín o výkonu přenesených působností
Výměnou stávajícího plynového kotle v objektu MŠ dolní a objektu Lipová 52
Stanovením ceny vstupného na pořádané kulturní akce

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ 2018
Informace k volbách do zastupitelstev obcí
Starosta obce Hať dle § 15 odst.1 písm.g) zákona o volbách do zastupitelstev obcí
č.491/2001Sb. a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
o z n a m u j e, že volby do zastupitelstev obcí proběhnou:
v pátek 5. října 2018 od 14.00 do 22.00 hod.
a v sobotu 6. října 2018 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
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.
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Ve volební místnosti budou na viditelném místě vyvěšeny vzory hlasovacích lístků
označené nápisem „VZOR“, dále prohlášení kandidátů o vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidátů, pokud byla doručeno 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
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, který musí být voličům na jejich žádost
zapůjčen k nahlédnutí.

Vážení přátelé,
máme za sebou další funkční období Zastupitelstva obce Hať a před blížícími se volbami
bych Vás rád krátce informoval o plánech Sdružení nezávislých kandidátů během dalšího
volebního období. Za poslední čtyři roky se toho mnoho událo. Hlavní úkol – dokončení
oddílné splaškové kanalizace se podařilo dotáhnout do konce, realizovalo se mnoho dalších
investičních akcí, úspěšně se daří organizovat kulturní a společenské akce, daří se bez
problémů splácet všechny úvěry tak, aby zbyly i prostředky na další investice - nejen do
vzhledu obce. Proto jsme připravili několik návrhů, o kterých chceme diskutovat
a postupně zavádět do běžného života.
Jedním z návrhů bude zřízení služby SENIOR TAXI. Senior taxi má ulehčit život
starším občanům – například při přepravě k lékaři, do nemocnice či do lékárny. Služba
senior taxi se stává nedílnou součástí sociální politiky, velmi vítanou ve všech obcích, které
ji již zavedly. Tato služba úspěšně funguje v některých částech Ostravy i v Hlučíně. Dále
se budeme zabývat dopravní situací v naši obci, ať už rozšířením parkovacích ploch, pokud
se najdou vhodné lokality, opravami komunikací, budováním vjezdů atd. Stále je mnoho
podnětů k úpravě dopravního značení v obci, dodržování rychlosti na komunikacích,
parkování je samostatnou kapitolou. Dalším bodem bude rozšíření naučné stezky v okolí
obce s návazností na stávající cyklostezky. Velice kladně je vnímána obslužná
komunikace Hať – Vřesina, která slouží k cykloturistice, bruslařům anebo jen
k procházkám. V tomto duchu chceme spojovat další části stezek v okolí obce. Diskutovat
budeme i o obecním rozhlasu, který je stále velice důležitým komunikačním prostředkem.
Při zavedení obecní kabelové televize, infokanálu, se vedla diskuse, jestli je třeba obecní
rozhlas zachovat. Poslední dobou se častěji setkáváme s hlasy především starších
spoluobčanů, kteří nemají přístup k internetu ani infokanálu, že rozhlas je pro ně stále
nejdostupnějším prostředkem k získání informací. Na místním hřbitově chceme vybudovat
kolumbárium – objekt pro ukládání pohřebních schránek s popelem zesnulých. Tímto jsme
se částečně zabývali minulé období, tentokrát bychom tento úkol rádi dotáhli do konce.
Další úkoly souvisí s běžným chodem obce, práce spojené s investicemi, bezpečnostní
situací, apod.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na chodu obce za poslední
volební období, za vstřícné a konstruktivní jednání. Vážím si především toho, že se
nepolitikaří, ale pracuje, což je vidět nejen na vzhledu naši obce ale i občanské
vybavenosti.
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Komunální volby 2018 – 2022: Kandidátní listina Nezávislých kandidátů
Kandidáti dle abecedy:
Baďura Martin
Cima Jiří
Čecháček Jiří
Janík Miroslav, Ing.
Kamrad Pavel

Kuchař Matouš
Nawrathová Helena
Plaček Jiří, Ing.
Popelek Jiří
Stočková Jana, Bc.

Škovránek Petr, Bc.
Štverka Dalibor
Štverková Gabriela
Tománek David

Jménem SNK Martin Baďura

Vážení spoluobčané,
za několik málo dnů, konkrétně v pátek 5. 10. a v sobotu 6. 10. 2018 budou v celé ČR a
také v obci Hať probíhat volby do zastupitelstev měst a obcí. O Vaší přízeň a hlasy se
znovu budou ucházet kandidáti kandidující za volební stranu KDU - ČSL.
Dovolujeme si Vám představit jednotlivé kandidáty za naší volební stranu. Při jejím
sestavování jsme se řídili tím, že je nezbytné, aby se do politického života obce zapojili
zejména i občané střední a mladší generace. S mnohými navrženými kandidáty se znáte
osobně – ať už z veřejného nebo soukromého života. Pokud jim dáte svůj hlas a budou
zvoleni, jsou zárukou, že své posláními budou plnit zodpovědně.
Werner Vyletělek, 62 let, technik, bez politické příslušnosti
Mgr. Milan Šula, 55 let, učitel, bez politické příslušnosti
Ing. Petr Kuča, 47 let, manažer, bez politické příslušnosti
Ing. Jana Galejová, 34 let, učitelka, KDU - ČSL
Mgr. Karin Jarošová, 41 let, učitelka, bez politické příslušnosti
Jiří Kostelník, 42 let, soukromý zemědělec, KDU - ČSL
Ing. Petr Gajda, 32 let, bezpečnostní technik, bez politické příslušnosti
Mgr. Pavel Kozel, 53 let, učitel hudby, bez politické příslušnosti
Mgr. Daniel Cieślar, 38 let, manažer v sociálních službách, bez politické
příslušnosti
10.Mgr. Kamila Gospošová, 32 let, lékárnice, bez politické příslušnosti
11.Ing. Gabriela Hoferková, 44 let, ekonom – účetní, bez politické příslušnosti
12.Petr Císař, 37 let, sociální pracovník v přímé péči, bez politické příslušnosti
13.Ing. Jan Veselý, 37 let, strojní inženýr, bez politické příslušnosti
14.Bc. Alan Robenek, 39 let, policista, bez politické příslušnosti
15.Šimon Kielar, 20 let, student, bez politické příslušnosti
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Volební program, který Vám bude představen, navazuje v konkrétních oblastech na
předcházející program naší strany. Obsahuje výčet určitých akcí, které bychom chtěli
realizovat.
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Volební program:
1. Dopravní infrastruktura
a) zvýšit bezpečnost provozu na komunikacích (úsekové měření apod.)
b) provést rekonstrukci místní komunikace U Střediska – úsek Jaroš-Paskuda
c) opravit místní komunikaci Višňová
d) opravit účelovou komunikaci „Stará Šilheřovická“
e) propojit obce Hať a Darkovice chodníkem pro pěší s osvětlením
f) usilovat o získání finančních prostředků na realizaci projektů zpracovaných v rámci
komplexních pozemkových úprav na opravy polních komunikací
g) postupně opravit zbývající mosty přes potok Bečva
2. Vodní hospodářství
a) provést realizaci propojení vodovodních řádů obce Hať a Darkovice za účelem
minimalizace rizika nedostatku vody při odstraňování poruch na vodojemu nebo
čerpacím zařízení
3. Péče o vzhled obce
a) provést úpravu centra obce – zpevněná plocha na křižovatce MK Lipová – MK
K Hubertu – MK U Střediska
b) rozšiřovat péči o veřejná prostranství, zeleň, úpravu travnatých ploch v obecním
majetku, úklid v obci a budování míst pro odpočinek a využití volného času
c) podporovat údržbu sportovních ploch a veškerého sportovního zázemí
d) nezapomenout na péči o obecní majetek
e) zlepšovat nastavenou úroveň likvidace odpadů, podporovat jejich třídění
f) udržovat nově vysázené aleje stromů
g) rozšířit zeleň v obci
h) pokračovat v modernizaci a obnově veřejného osvětlení
4. Oblast sociální
a) podporovat činnost Charity Hlučín při poskytování pečovatelských služeb občanům
naší obce
b) rozvíjet spolupráci s našimi seniory, zejména podporovat jejich aktivity a další
vzdělávání
c) připravit pro případ potřeby našich občanů sociální byt
d) připravit infrastrukturu pro výstavbu rodinných domů
e) připravit stavební dokumentaci pro výstavbu domu pro seniory
f) podporovat protidrogovou prevenci
5. Oblast kultury, školství, zdravotnictví církví, volnočasových aktivit a spolků
a) podporovat kulturní a společenské akce v dosavadním rozsahu
b) pokračovat ve vítání občánků a dalších záležitostí souvisejících se Sborem pro
občanské záležitosti
c) podporovat jak předškolní, tak i školní zařízení, aby uvedené subjekty měly co
největší úroveň pro výuku dětí
d) provést další část rekonstrukce elektroinstalace základní školy
e) zachovat podporu spolků a sdružení působících v obci a to formou poskytování
účelově vázaných dotací
f) podporovat spolupráci s Římskokatolickou farností Hať
g) podporovat činnost Centra volnočasových aktivit Archa
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h) podporovat spolupráci s partnerskou obcí Krzyżanowice (PL) na úrovni škol, spolků
a realizací společných projektů
i) podporovat spolupráci SDH Hať s jejich partnery v Krzyżanowicích a v německé
obci Quellendorf
j) usilovat o dotaci na vybavení hřiště (prostoru) pro seniory
6. Služby občanům
a) opět se pokusit o zřízení bankomatu s celodenní dostupností
b) učinit vše pro zachování stávajícího rozsahu služeb pro občany (lékárna, pošta,
dopravní obslužnost)
c) snažit se o udržení zdravotnických služeb pro občany obce minimálně na dnešní
úrovni
Vážení občané, dovolili jsme si Vám nabídnout volební alternativu KDU-ČSL.
Posledních dvacet osm let jsme vždy měli Vaši důvěru a vždy jsme se mohli aktivně podílet
na zlepšování života v naši obci. Volební program je pouze nástinem toho, o co se budeme
snažit. O prioritách se musí v každém případě vést dialog, na který jsme připraveni.
Získáme-li Vaši důvěru a přízeň, budeme opět pracovat pro blaho obce a svých
spoluobčanů.
Přejeme Vám šťastnou ruku při nasměrování života v obci tím správným směrem.
Hubert Moravec, předseda KDU - ČSL

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Chudobky - Pověsti a báchorky z Hlučínska
je název nové knihy spisovatelky Anny Malchárkové.
Kniha by se mohla zařadit jako první dílo, které obsahuje
soubor dochovaných pověstí z území Hlučínska.
V písemné formě se mnoho pověstí nedochovalo, a pokud
ano, jsou to jen kratičké zmínky. Větší část z nich zůstala
v ústním podání a jejich konečná podoba záležela na
umění jednotlivého vypravěče.
Kniha je rozdělena do dvou částí. První část
jsou pověsti, vtáhnou vás do zaniklých tvrzí a hradů,
budete hledat poklady, dovíte se o propadlých zámcích,
podivném zmrtvýchvstání, chodbách pod zemí,
zbojnících a také o věčné lidské touze po spravedlnosti.
V druhé části zase dáte průchod fantazii. V báchorkách se
dočtete o hastrmanech, bludičkách, raráškovi, ohnivém
psu, Moře, která dusila lidi a také o místech, kde se tyto
bytosti zdržovaly.
Autorce se podařilo zmapovat podstatnou část území Hlučínska, kde se nějaká pověst
nebo báchorka ještě dochovala. Naši předkové jim věřili, výměnou generací se ale
postupně vytrácely. A proto použijeme slova autorky: „Co bylo - vám přiblíží čtení mezi
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řádky. Co zbylo – to jsou jen dávno zapomenuté pověsti a báchorky. Co přetrvá - názvy
vsí a měst, některá místa a snad i kniha napsaná pro zachování nehmotného dědictví
Hlučínska.“
Ilustrovaná kniha obsahuje 34 pověstí a báchorek, čerpaných jednak z historických
pramenů, ale i z dochovaného lidového vyprávění. Pro zájemce bude v prodeji na podzim,
ihned po vydání.

Odkládání tříděného odpadu
Je velmi chvályhodné, že valná většina občanů třídí odpad a využívá k tomu kontejnery
na tříděný odpad umístěné na několika místech v obci. Žluté (plasty), zelené (sklo), modré
(papír) i bílé kontejnery na oděvy se plní a jsou pravidelně svozovými firmami odváženy.
Třídění odpadů je malým zlomkem toho, co můžeme, jako současní uživatelé naší planety,
pro Zemi udělat.
Kontejnerová hnízda v naší obci byla v tomto roce hezky ohrazena plotem a tak se
i tato místa stala úhlednějšími a případný nepořádek kolem nich nehyzdí ulice, na kterých
jsou umístěna.
I přes pravidelný odvoz se někdy ovšem stane, že kontejnery jsou již naplněné a není
možné do nich další odpady vložit. Co v takovém případě udělat?? Nabízí se možnost
vyčkat do doby vyprázdnění kontejnerů nebo je odložit na jiném sběrném místě v obci.
Valná většina přiváží odpadky v autech a tak by neměl být problém přejet kilometr
k jinému místu. Toto se však neděje a někdo raději odpadky vyloží mimo kontejner
a ponechá svému osudu – větru, dešti, prostoru, …
Bezohledným nešvarem je také vhazování skleněného odpadu do kontejnerů k tomu
určených v nevhodnou dobu. I v blízkém okolí kontejnerových hnízd bydlí spoluobčané,
které vhazování láhví např. v pět hodin ráno („vezmu to při cestě do práce “) ruší.
Prosím, buďme tolerantní k naší planetě Zemi a také k našim spoluobčanům, kteří
nemají to štěstí a nebydlí někde v odlehlé uličce na konci, ale u hlavní silnice a ještě k tomu
u kontejnerových hnízd! Respektujme jejich právo na odpočinek, klid a čistotu prostředí.
Díky.
pk

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však
organizace, které Vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu nemoci zůstal doma
a nemusel strávit toto období v nemocnici nebo jiných zařízeních. Můžete se ale obrátit na
mobilní hospice, které Vám pomohou. Mobilní hospic Ondrášek pečuje bezplatně
o nevyléčitelně nemocné děti a dospělé v jejich domovech, aby mohli závěr svého života
strávit mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme pacientům od
fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší. Současně podporujeme rodiny, které
pečují o svého blízkého,“ vysvětluje Bc. Bronislava Husovská, DiS, ředitelka Ondrášku.
Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry,
fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a duchovní. Všichni naši pacienti mají
k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši
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lékaři i sestry vyjíždí každý den za pacienty domů. Našim cílem je udržet vysokou kvalitu
života až do úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře.
Důkazem toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním
z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující o svého muže: „Manžel se denně těšil na
příchod sestřiček. Byly milé, veselé a komunikativní. Byla to jedna z nejhezčích chvilek
našeho utrápeného dne. Bez jejich pomoci (morální i odborné) nevím, jak bychom celou
situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být vděčná lékaři, který mě na tuto možnost upozornil.
Kéž by tuto možnost měli všichni umírající.“ Ondrášek působí i na území vaší obce.
Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2. ročník kampaně DOMA., do kterého se zapojilo dalších
11 hospiců po celé ČR. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz nebo
www.umiratdoma.cz.
Ondrášek bude mít v Ostravě informativní místa. Jedná se o křesla a papuče
s informačními materiály, které mají simulovat domácí prostředí. Po městě budou
rozmístěny citylighty, letáčky naleznete i v tramvajích DPO. Naše spoty budou vysílat
média, psát o nás budou v obecních novinách, a doufáme, že i v dalších médiích. První den
kampaně, tedy 8. října, se uskuteční v obchodním centru AVION shopping park zahájení
kampaně s programem. Jste všichni srdečně zváni. Bližší informace se k Vám včas
dostanou.

Stejně jako minulý rok kampaň odstartuje 8. října PAPUČOVÝ DEN. Den, kdy lidé
přijdou do práce v papučích. Den, kdy si lidé vezmou kousek svého doma s sebou a podpoří
tak myšlenku umírání DOMA. ZAPOJTE SE I VY. Soukromě nebo i jako firma nebo
skupina přátel. Řekněte kolegům, přátelům, známým, rodině a přijďte 8. října do práce
v papučích, vyfoťte se a sdílejte fotky s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu.
Fotky budete moct vidět na www.papucovyden.cz, kde najdete i spot a další informace.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, Ostrava-Zábřeh,
tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
Jana Pastrňáková, Mobilní hospic Ondrášek o.p.s.
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dTest: Nález mikroplastů v mořské soli a mořských plodech
Mikroplastové částice doprovází lidstvo poměrně krátkou dobu a o jejich
vlivu na zdraví člověka se zatím příliš neví. Nepodařilo se tak doposud ani
vyvrátit možnost, že by mohly škodit. Časopis dTest otestoval spolu se
zahraničními spotřebitelskými organizacemi přítomnost mikroplastů
v potravinách mořského původu.
Do životního prostředí se uvolňuje velké množství drobných plastových
částic. Pocházet mohou z kosmetiky, textilu, pneumatik nebo z rozpadajících
se umělohmotných předmětů. Tyto mikroplasty roznáší vítr a odpadní voda po
celé planetě. „Mořští živočichové pozřou mikroplasty rozptýlené ve vodě a některé v nich
mohou zůstávat. V pokrmech z krevet a mušlí se část mikroplastů dostává na náš talíř a pak
do našich zažívacích traktů. To je důvod, proč jsme na přítomnost mikroplastů otestovali
potraviny mořského původu,“ popisuje Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest
a dodává: „Zajímalo nás, do jaké míry jsou umělou hmotou kontaminovány potraviny,
které se prodávají v Evropě.“
Podle vědeckých hypotéz by mohly mikroplasty zvyšovat vstřebatelnost některých
chemikálií do těla. Jejich povrch totiž odpuzuje vodu a dokáže na sebe navázat řadu
chemikálií, například polychlorované bifenyly (PCB) nebo polyaromatické uhlovodíky
(PAH). To by mohlo být z pohledu vědců zdrojem skutečné jedovatosti mikroplastů.
Kromě ní se výzkumy zabývají i otázkou mechanického působení plastových částic
v organizmu.
Mezinárodní tým, v němž byly kromě Česka zapojeny Francie, Itálie, Dánsko,
Španělsko, Belgie, Finsko a Rakousko, zaslal do specializované laboratoře vzorky mořské
soli, mušlí a krevet nakoupených v různých evropských státech se zadáním zjistit, zda se
v nich nacházejí mikroplastové částice.
Analýza prověřila 29 vzorků korýšů, 35 vzorků mušlí a 39 vzorků mořské soli.
Mikroplastovými částicemi byly zatíženy zhruba dvě třetiny testovaných vzorků v každé
z kategorií. „Nejvíce mikroplastových částic – více než 30 kusů ve 100 g – laboratoř našla
ve vzorcích mořské soli fleur de sel, v překladu jde o solný květ. Důvodem vyššího
znečistění plastem by mohl být způsob zpracování, při kterém se mořská voda pomalu
odpařuje v mělkých pánvích blízko moře,“ konstatuje Hana Hoffmannová a dodává:
„Tento druh soli bývá považován za nejchutnější a patří k těm nejdražším. Mořskou sůl ale
nezatracujme úplně. Průmyslově vyráběná sůl obsahovala šestkrát méně mikročástic plastu
než fleur de sel.“
Dle odborných studií dokážou částice o velikosti do 10 µm prostoupit přes střevní tkáň
až do lymfatického a imunitního systému. Nejvyšší podíl mikroplastových částic
„průchozí“ velikosti odhalila laboratoř v soli fleur de sel, a to 20 %. V mušlích a korýších
se jich vyskytovalo o poznání méně – okolo 5 %. Pro lidské zdraví by mohly být rizikovější
mikroplasty vdechnuté z ovzduší. Zde se naopak ukazuje, že čím větší částice, tím horší
dopad na plíce. Zatímco částečky malé velikosti je možné vydechnout zpět, případně si
s nimi poradí plicní čisticí mechanismy, velké by v plicích mohly zůstávat.
Co jsou mikroplasty? Typickým příkladem jsou umělá vlákna, například uvolněná
z fleecového oblečení nebo plastových odpadků o velikosti od 100 nanometrů do půl
centimetru.
Kompletní výsledky testu najdete na webu www.dtest.cz/mikroplasty.
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dTest: Jak je to s cenou plynu?
Elektřina a plyn bývají vzhledem k podobnému způsobu využití často označovány za
sesterské komodity. Znamenají pro domácnosti především zdroj tepla. Čím se však od sebe
zásadně odlišují, je jejich původ – zatímco elektřina se vyrábí, zemní plyn se těží. Projevuje
se to na výši ceny pro konečné spotřebitele?
Plyn v domácnostech je možné podobně jako elektřinu využívat k vaření, vytápění
nebo ohřevu vody. „Rozhodnutí, který energetický pohon budete k daným činnostem
využívat, závisí pochopitelně na vašich preferencích, nicméně u plynu jste závislí na
funkční plynové přípojce. Pokud tento předpoklad vaše domácnost splňuje, odběru plynu
po vyřízení vstupních administrativních záležitostí s dodavatelem již nic nebrání,“
vysvětluje Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Každého zákazníka zajímá především to, jakou cenu si dodavatel za poskytnuté služby
ve výsledku naúčtuje. Cena plynu je stejně jako cena elektřiny složená z regulované
a neregulované složky. Regulovanou část každoročně vyhlašuje Energetický regulační
úřad, část neregulovaná je v kompetenci samotných dodavatelů. Jeden rozdíl mezi oběma
zmíněnými komoditami bychom však přece jen našli. Regulovaná složka ceny tvoří
u plynu menší (přibližně třetinovou) část celkové ceny za dodávky energií.
Rozdělením ceny na regulovanou a neregulovanou složku však proces cenotvorby
nekončí. Obě části se totiž dále dělí na další položky, které můžete většinou vidět i na svém
vyúčtování. Co všechno je tedy zahrnuto v konečné ceně plynu?
 regulovaná složka
o cena za přepravu plynu
o cena za distribuci plynu (část variabilní a fixní)
o cena za služby operátora trhu (poplatek pro operátora trhu OTE)
 neregulovaná složka (struktura se může u jednotlivých dodavatelů odlišovat)
o cena za komoditu
o cena za obchod (náklady na obchodní činnost, marže)
 daně
o DPH, daň ze zemního plynu – není-li od ní osvobozen
V tržní ekonomice není úplně obvyklé, že by u nějakého zboží či služby byla stanovena
cena, za kterou by obchodníci měli daný artikl prodávat. Zemní plyn je však natolik
specifickou komoditou, že u něj dozorový orgán pravidelně stanovuje doporučenou cenu.
Jedná se o takzvanou indikativní cenu plynu. Co přesně se pod tímto označením ukrývá?
Indikativní ceny plynu značí výši neregulované části ceny za plyn, která je Energetickým
regulačním úřadem považována za přiměřenou. Ten vyhlašuje pro každé čtvrtletí konkrétní
číselné hodnoty, které mají sloužit dodavatelům jako jakési vodítko, za jakou cenu by
dodávky energií měli svým zákazníkům poskytovat. Úřadem stanovené ceny však nejsou
pro obchodníky závazné – mají pouze doporučující charakter.
Indikativní ceny plynu jsou rozdělené podle charakteru odběru (na vaření, ohřev vody
a vytápění), nezahrnují DPH a je nutné k nim připočíst regulovanou složku ceny, jež je
specifická pro dané distribuční území. Stanovené ceny slouží nejen dodavatelům, ale také
zákazníkům z řad domácností, kteří si mohou jednoduše porovnat jejich výši s částkou
účtovanou dodavatelem, a případně je následně použít jako argument pro získání
výhodnější ceny.
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Na závěr dTest přináší několik rad a tipů, jak snížit náklady za dodávky energií. Obecně
platí, že jednodušší přístup k nižším cenám mají noví zákazníci. Ti si nejen mohou zvolit,
zda chtějí uzavřít smlouvu na dobu určitou, či neurčitou (a výměnou za závazek setrvání
získat výhodnější cenu), ale dodavatelé se jim v rámci získávání nových klientů snaží
nabídnout příznivou cenu již téměř automaticky. „Často tak dochází k situaci, že nováčci
mívají výhodnější cenu než věrní zákazníci, kterým zůstávají ceny původní z doby sjednání
smlouvy. Stávajícím zákazníkům proto radíme, aby s dodavatelem vyjednávali o ceně
a nevzdávali se,“ komentuje Lukáš Zelený a doplňuje: „Kromě předložení výhodnější
nabídky od konkurence můžete operovat například s indikativními cenami nebo částkami
určenými nováčkům. Mnozí dodavatelé bývají však i přes veškeré snahy neoblomní
a k obdržení retenční nabídky vás dovede až zaslaná výpověď smlouvy s dovětkem, že
přecházíte ke konkurenci.“
Převzato: dTest, o.p.s.

Pátrání, záhada, otazník
V lese Hubertu,
za hájovnou cestou k Píšti,
stojí tento kříž.
Zná-li někdo rok výstavby anebo důvod proč jej
někdo v tomto místě vztyčil, obraťte se na obecní
úřad. Děkujeme

INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
Hať: Dožínky
Kozmice: Moravskoslezský pohár v požárním sportu
Šilheřovice: Šilheřovický odpust
Hať: Letecká soutěž o Pohár Petra Tučka
Hlučínsko: Festival kultury a hlučínských řemesel
Hať: Den obce
Šilheřovice: Pivní slavnosti
Hať: Turnaj žáků
Hať: Letní kino
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♣ Prodej knih na obecním úřadě
V pokladně můžete zakoupit knihy regionální spisovatelky Evy Tvrdé:
Města v Českém Slezsku -150,-Kč
Dědictví – 290,- Kč
Slezské století (soubor knih Dědictví a Pandořina skříňka) – 450,- Kč
znovu je k zakoupení kniha Muzea Hlučínska – J. Jung + J. Neminář:
Kdo jsou lidé na Hlučínsku – 480,- Kč
a další V.Plaček - Prajzáci III – 200,-Kč
J. Schlossarková – Toulky nejen Hlučínskem – 110,- Kč
V. Skalička – Opavština pro samouky – 320,- Kč
♣ Moštování ovoce v Hati
Zahrádkáři Hať provádějí v moštárně, budova mateřské školky na dolní Hati, moštování
doneseného ovoce. Moštuje se do odvolání každou středu v době od 14.00 – 18.00 hod.
Bližší informace nebo nahlášení většího množství ovoce u pana Huberta Moravce,
tel.č.: 732190548.

PODĚKOVÁNÍ
Den obce
V sobotu 30.června 2018 jsme měli všichni možnost sejít se na prostranství před našim
kulturním domem a společně strávit pár pohodových chvil na stále oblíbenější akci, kterou
pro všechny spoluobčany připravuje Obec Hať. Předpověď počasí pro tento den nebyla
moc příznivá, ale předpovědi meteorologů se nenaplnily, nezačalo pršet a počasí se pro nás
umoudřilo, i když bylo trochu chladněji.
Program začal v 15 hodin a už dlouhou dobu před tímto časem přicházeli první
návštěvníci. Program začal vystoupením klaunů pro děti, proslovem pana starosty a dále
gradoval hudebními produkcemi Pavlíny Filipovské, Pavla Callty, Petra Bendeho a kapel
Lunetik a L.A.Sunday a ohňostrojem.
Během celého odpoledne byly pro návštěvníky a hlavně děti připraveny doprovodné
atrakce jako deskové a stolní hry, skluzavka, skákací hrad, elektrická autíčka a množství
prodejních stánků a stánků s občerstvením.
Celá tato akce se plánuje a chystá dlouhou dobu dopředu. Je potřeba s velkým
předstihem zajistit hudební vystoupení, doprovodné atrakce a prodejní stánky. Taky
bezprostředně před akcí je třeba zajistit a postavit stany, stoly a lavice a taktéž po akci
znovu rozebrat, odvést a hlavně celé prostranství uklidit.
Letos náš Den obce navštívilo cca 2500 návštěvníků nejen z Hati, ale i z okolí a také
přišli hosté a občané z našich partnerských obcí. Na Dni obce jsme si připomněli 20.výročí
podepsání partnerské smlouvy mezi Hatí, Šilheřovicemi, Píštem a Gminou Krzyzanowice.
Tato smlouva je aktivně naplňována a obce spolupracují nejen na poli kulturním, ale také
výměnou zkušeností, při naplňování společných investičních projektů, apod..
Celá organizace této akce dopadla na výbornou a je potřeba hlavně poděkovat za dobrou
dramaturgii a produkci členům zastupitelstva, zaměstnancům obce a členkám kulturní
komise za přípravu prostranství a zajištění celé akce, členům spolků za stánky
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s občerstvením a zorganizování části doprovodného programu a také dalším
dobrovolníkům, kteří byli nápomocni. Děkujeme mockrát všem!!!
pk
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XXV. Dožínky v Hati
Soukromí zemědělci z Hati za podpory obce Hať letos uspořádali v pořadí již
pětadvacáté dožínky. O koho se ale jedná? Kdo jsou Ti soukromí zemědělci, kteří za
haťskými dožínkami skutečně stojí? Víte? Nebo alespoň tušíte? Jsou to malé rodinné
farmy, na kterých se hospodaří po generace a jejich největší snahou je udržet chod farmy
I pro své děti. Hospodaří nejen na svých polích, ale i na polích pronajatých od svých
sousedů. Používají k tomu techniku, novou i starou, vypomáhají si navzájem a sdílejí své
zkušenosti, aby tak mohli jít kupředu a své podnikání rozvíjet. Pole je jejich práce, koníček,
obživa, radost i starost, přítomnost a hlavně budoucnost. Být farmářem je také velká
zodpovědnost. Farmáře nezajímá pouze dnešek, ale především zítřek, musí přemýšlet o své
práci dlouho dopředu. Zemědělec je zodpovědný za půdu, která živí nejen je, ale nás
všechny, kteří si to často ani neuvědomujeme. Všichni totiž musíme jíst a to, co jíme, není
nic jiného než dary naší Země.
Kromě toho, že se zemědělci starají
o naši obživu, najdou si čas na to,
aby společně v den dožínkové
slavnosti poděkovali Bohu a Zemi
za úrodu, za dar zdraví a hojnosti.
I když je těch malých zemědělců
skutečně málo, mají kolem sebe
naštěstí tolik dobrých lidí, kteří rádi
přiloží ruku k dílu a s přípravou
slavnosti nezištně pomůžou. Tito

přátelé
mají
k
zemědělství velice
blízko, buďto se mu
sami v minulosti
věnovali, nebo se mu
v menší míře věnují
pořád, nebo jsou to
lidé z různých oborů,
ale dobře vědí, co
taková práce na poli
obnáší.
Kvůli
přípravám dožínek a
následnému úklidu
jsou ochotni si vzít
dovolenou ve své práci a svůj volný čas dobrovolně obětovat.
Stále platí pořekadlo, že bez práce nejsou koláče. O haťském dožínkovém koláči to
platí jakbysmet. Pod vedením paní Elišky Adamčíkové totiž pracuje přes 30 žen (a také
několik mužů) po celou noc, aby v sobotu dopoledne dolnobenešovskou pekárnu
p. Obrusníka opustilo přes 8000(!) čerstvých domácích koláčů, které svým složením,
velikostí i chutí nemají v širokém okolí konkurenci. Další ženy v sobotu ráno naplní
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2500(!) lahodných trubiček. Nejen, že se část těchto dobrot prodá, ale část se jich zabalí
a rozdá jako poděkování všem zúčastněným v průvodu. Dožínky by se neobešly bez
krojovaných děvčat, kterým patří velký dík za to, že jsou ozdobou celé slavnosti od
brzkého rána. Mládencům nesoucím dožínkovou korunu a všem zúčastněným v průvodu
je třeba zvláště poděkovat. Samotný průvod je tím nejzajímavějším z celého dne a dělá
naše dožínky atraktivní i pro přespolní návštěvníky. Své stálé a čestné místo v průvodu
měl p. Josef Majer, který nás nedávno náhle opustil. Byl tělem i duší zemědělec.
V minulosti byl se svou ženou také "Hospodářem" dožínek a každoročně vozil muzikanty
v průvodu. Žádnou z 25 slavností nevynechal, za vše mu upřímně děkujeme.
Děkujeme rovněž manželům Hawlikovým za jejich ochotu umožnit konání dožínek
v jejich prostorách a sousedům okolo děkujeme za shovívavost. Hasičům z Hati děkujeme
za zajištění bezpečnosti během průvodu, za noční stráž u slaměné brány a za zajištění
občerstvení. Děkujeme všem sponzorům, díky kterým jsme mohli mít bohatou tombolu.
Děkujeme za výzdobu kostela, otci Bartłomiejovi, za pěknou mši svatou, obci Hať za
finanční i hmotnou podporu a pomoc s propagací.
Celým nedělním odpolednem nás profesionálně provázel pan Aleš Skotnica, jehož
vzpomínkový návrat do roku 1994, kdy se v Hati prvně konaly novodobé dožínkové
slavnosti, by stál za samotné otisknutí v tomto zpravodaji.
Ovšem celá námaha všech výše zmíněných by byla zbytečná, kdybychom neměli
s kým oslavovat. Proto děkujeme Vám všem, kteří jste tento den slavili s námi. Děkujeme
za Vaši účast i za to, že vnímáte důležitost rozumného a zodpovědného zemědělství, které
ti malí zemědělci denně praktikují a že oceňujete námahu všech, kteří dožínky připravili.
Za soukomé zemědělce manž. Kamila a Jiří Gospošovi

SPORT
Rozpis zápasů Tělovýchovné jednoty Sokol Hať - podzim 2018
datum
22.9.
so.
23.9.
ne.
29.9.
so.
30.9.
ne.
6.10.
so.
7.10.
ne.
13.10.
so.
14.10. ne.
20.10.
so.
21.10. ne.
27.10.
so.
28.10. ne.
3.11.
so.
4.11.
ne.

Muži A
16,00
15,30
15:00

15:00
14:00

14:00
14:00

16,00

Muži B
Darkovičky B - Hať

15,30

Bělá - Hať

15:00
15,00

Sudice - Hať
Hať - Závada

14,00
14:00

Dolní Benešov B - Hať
Hať – Šilheřovice B

14:00

Chuchelná B - Hať

Bohuslavice - Hať
Hať – Velká Polom
Klimkovice - Hať
Hať – Velké Hoštice
Řepiště - Hať
Hať - Kozmice
Chuchelná - Hať
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Dorost Hati je pro tuto sezonu sloučen s dorostem Bohuslavic.
datum
22.9. so.

Dorost
13:00

Žáci
Kozmice - Hať

Benjamínci

Bohuslavice–
Malé Hoštice

23.9.

ne. 13:45

24.9.

po.

29.9.

so.

30.9.

ne.

6.10.

so.

10.10.

st.

16:00

13.10. so.

13:00

16:30
12:30

Vávrovice Bohuslavice

14:00
13:15

15:00

14.10. ne.

12:45

20.10. so.

11:30

Litultovice Bohuslavice

15:00

Bohuslavice Slavkov
Vítkov Bohuslavice

Kravaře - Hať
Hať - Háj ve
Slezsku

Štěpánkovice Hať
Velké Heraltice
- Hať

10:00

Hať Štěpánkovice

10:00

Hať – Kozmice

22.10. po.

15:00

Dolní Benešov
A - Hať
Hať Šilheřovice

Píšť - Hať

KULTURA
Český svaz zahrádkářů v Hati Vás srdečně zve na tradiční

VÝSTAVU OVOCE, ZELENINY A KVĚTIN
v sobotu 22.9.2018 a v neděli 23.9.2018 v KD Hať
sobota 15.00 – 19.00 hod.
neděle 9.00 -19.00 hod.
(pondělí pro základní školu od 8.00 hodin)
Také prosíme spoluobčany o zapůjčení ovoce, zeleniny a květin i pokojových, které Vám
pak po výstavě v pondělí v dopoledních hodinách vrátíme. Prosíme Vás, napište k rostlině
své jméno a pokud znáte, tak i název rostliny. Svoz rostlin bude ve čtvrtek od 9 h. do 12 h.
a v pátek od 9h. do 17h. Velké rostliny sami odvezeme. Pro odvoz volejte na tel. číslo
p.Gajdy 732386894 a p.Moravce 732190548.
Připraveny jsou ochutnávky a zajištěno pohoštění.
Srdečně Vás zve Svaz zahrádkářů Hať
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Světla nad bunkry 2018
V sobotu 22. září 2018 si připomeneme kulaté 80. výročí
vyhlášení všeobecné mobilizace již třetím ročníkem akce Světla
nad bunkry.

Před 80 lety, v září 1938 se Československo ocitlo v nepříjemné situaci. Po anšlusu
Rakouska získalo nacistické Německo možnost obejít vybudované pohraniční opevnění po
obnažené jižní hranici. Československo se ocitlo obklopené ze tří stran státy, které si činily
nároky na část jeho území. Nejistá budoucnost zapříčiněná stále se stupňujícími požadavky
nacistického Německa se vystupňovala 23. září, kdy ve 22:30 vyhlásil armádní generál Jan
Syrový všeobecnou mobilizaci československé branné moci. Během pěti dní mobilizace
přešla československá branná moc z mírového do válečného stavu.
Za pouhých 24 hodin bylo zmobilizováno 3/4 záloh, což odpovídá 1 250 000 mužů,
včetně těch, kteří byli povoláni již před začátkem mobilizace. Dále bylo k dispozici
350 tanků, 5 000 dělostřeleckých hlavní a 950 bojových letounů. Do začátku mobilizace
se stihlo stavebně dokončit na bezmála 263 těžkých objektů a na 10 000 objektů lehkých.
Přestože byla mobilizace již v říjnu ukončena a Československo navzdory výhradám
některých generálů přijalo Mnichovskou dohodu, kterou postoupilo Německu své
pohraničí, období všeobecné mobilizace si zaslouží, abychom si ho připomínali. A to ne
v negativním smyslu, ale jako období, kdy se v náročných chvílích národ semkl
a v nepřátelských podmínkách chtěl odhodlaně bránit svoji vlast.
Již potřetí si v České s Slovenské republice nadšenci historie, kluby vojenské historie
a muzea předválečného opevnění připomenou výročí vyhlášení zářijové mobilizace
osvětlením objektů předválečného opevnění, aby tak uctili památku svých předků a jejich
odhodlání bránit svoji vlast.
Mnohé z bunkrů jsou dnes opuštěné, zarostlé, zavezené odpadem, zapomenuté.
Přestože ke svému původnímu účelu nebyly využité, jsou památníkem odhodlání našich
předků. Naším cílem je jejich odkaz alespoň jeden den v roce připomenout široké
veřejnosti a i do zapomenutých bunkrů vrátit život.
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Po úspěšném nultém ročníku a dvou řádných se letos bude konat již třetí ročník.
Prvního ročníku se zúčastnilo přes 730 lidí, kteří nasvětlili více než 170 objektů. V druhém
ročníku to bylo již 174 objektů předválečného opevnění. Akce se setkala s velkým ohlasem
nejen u lidí, kteří se opevnění věnují, ale i mezi laickou veřejností. U některých bunkrů
lidé opékali na ohni, jinde se setkaly celé rodiny, řada muzeí organizovala program pro
veřejnost, na některých místech se zapojili i dobrovolní hasiči.
Akce probíhá na principu dobrovolnosti, zapojit se může kdokoli. Ať se již opevnění
věnujete nebo vás jen zaujala tato myšlenka, spravujete muzeum československého
opevnění, či klub vojenské historie. Stačí si vybrat bunkr, zaregistrovat se na webu
a v sobotu 22. září 2018 mezi 20:30 a 21:00 bunkr nasvítit.
Za tým Světel nad bunkry Radka Plačková
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Vážení a milí spoluobčané,
jelikož tento Haťský zpravodaj vychází v několikaměsíčním intervalu, rád bych vás již
nyní seznámil a pozval na připravované akce podzimního a vánočního období. Po dlouhém
a horkém létu pomalu přichází podzim, který jsme možná už dychtivě vyhlíželi, abychom
se trošku zchladili. A po „okurkové“ sezóně, jak se někdy hanlivě o létu mluví, protože se
v tomto období nic podstatného jakože neděje, přichází období, kdy toužíme odložit
všechno polní a zahradní nářadí a práce. Chceme si trošku odpočinout a načerpat nové síly
z krásných společenských setkání, výstav, koncertů a jiných událostí.
Obec Hať a kulturní komise pro vás, vážení spoluobčané, připravuje na listopad
tradiční folklórní festival Kolaja 2018.
V prosinci, v termínech 22. a 23. 12. 2018, se uskuteční rovněž tradiční Vánoční ladění.
Je to až k nevíře, ale tato akce započala přesně před 10 lety. Za tu dobu si získala velkou
oblibu u široké veřejnosti a pevně věřím, že to tak zůstane i v letošním roce. Opět bychom
chtěli našim spoluobčanům zpříjemnit krásný adventní čas, který mnozí z nás prožívají ve
velkém shonu. Proto přijměte pozvání do kulturního domu v Hati a přijďte si odpočinout
u krásných písniček a s blížící se vánoční atmosférou se příjemně slavnostně naladit.
Vstupenky se budou prodávat v pokladně OÚ od 22.října 2018 za cenu 80,-Kč.
Vánoční svátky jsou v naší obci také pro mnohé z vás spojeny s vánoční liturgií
a oslavou narození Ježíška. U těchto událostí většinou nechybí náš chrámový pěvecký sbor
sv. Matouše a sv. Hedviky. V letošním roce bude sbor zpívat 24. 12. ve 21 hodin na slavné
mši svaté v Hati, 25. 12. v 8 30 hodin v Hati a v 10 hodin v Darkovicích, kde zazní části
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z Missa brevis Jiřího Pavlici. Pokud je vám toto jméno docela povědomé, tak to není určitě
náhoda, že náš sbor bude zpívat právě skladby od primáše kapely Hradišťan.
Jak my říkáme ve sboru – „naše sezóna“ – vyvrcholí slavnostním novoročním
Tříkrálovým koncertem 6. ledna 2019 v kostele sv. Matouše v Hati právě společným
účinkováním se souborem Hradišťan Jiřího Pavlici. Pro náš sbor to bude určitě velký
zážitek být součástí společného vystoupení. Společně s kapelou Hradišťan zazpíváme
jejich nádherné a duchaplné písničky jako např. Voda má, Aleluja a další.
Milí spoluobčané, přátelé, neváhejte a zakupte si vstupenky na tento jedinečný koncert
s dostatečným předstihem. Podle kapacitních možností našeho kostela je k dispozici okolo
500 míst a dle zkušeností z jiných měst a vesnic nabízíme předprodej vstupenek
s dostatečným předstihem z důvodu dosti velkého zájmu o kapelu Hradišťan. Myslím, že
není nutné nijak blíže tento známý soubor představovat. Hradišťan je velice vytížený,
jejich repertoár čítá desítky hodin programu a stovky koncertů ročně jak v České republice,
tak v zahraničí. Po několikerých návštěvách koncertů Hradišťanu jsem byl vždy nadšený
zpěvem,
uměním,
charismatickým
vyprávěním Jiřího Pavlici a celkovým
projevem celé kapely.
Vstupenky se začnou prodávat od 22. října
2018 na obecním úřadě u paní Pavly
Kalvarové za cenu 200,- a 300,- Kč.
Milí spoluobčané, dovolte, abych vás tedy
co nejsrdečněji pozval na náš společný
koncert Chrámového pěveckého sboru
sv. Matouše a sv. Hedviky a kapely
Hradišťan. Skutečně věřím, že nebudete
zklamáni, pokud ty cca 2 hodiny hudby
prožijete v krásném prostředí našeho kostela
a v krásné vánoční atmosféře.
za kulturní komisi v Hati Pavel Kozel
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ve školním roce 2017/18 v naší škole proběhly tyto akce:
dopravní výchova, ukázka tance, pomoc žáků chovatelům při přípravě výstavy,
návštěva zahrádkářské a chovatelské výstavy, návštěva Úřadu práce v Opavě a Slezského
zemského muzea, ukázka golfu, projekt Evropský den jazyků, kino v Ostravě, různá česká
i anglická divadla, sběry papíru, branný závod a branný den, zeměpisná exkurze,
připomenutí významu státních svátků, projekt Halloween, účast v soutěžích z angličtiny,
němčiny, češtiny, dějepisu, matematiky, zeměpisu a chemie, návštěva OZO, Broučkiáda,
několik přednášek pro rodiče, SCIO testování, soutěž "Hledáme mladého chemika",
"Antigravitační den", účast v soutěži Hlučínský slavíček, Mikulášská besídka na Ostravské
univerzitě, přednáška na téma Kolonizátoři, "Čertovská škola", adventní sbírka, soutěž
O nejkrásnější vánoční ozdobu, návštěva vánočního workshopu v Opavě, účast v soutěži
Volit či nevolit, vánoční besídky, preventivní programy pro žáky Buď OK, plavecký
a lyžařský výcvik, školní a maškarní plesy, soutěž "Řemeslo má zlaté dno", slavnostní
otevření školní knihovny, Den otevřených dveří do výuky, Jarní dílny, exkurze do České
televize v Ostravě, projekt Den Země, exkurze do automobilky Hyundai a pivovaru
Nošovice, setkání s pamětníky, Den zdraví, účast na Festivalu pozitivního myšlení
v Bienkowicích, dějepisná exkurze do památníku Hrabyně, preventivní program
Renarkonu, Hry bez hranic, Atletické mistrovství škol Hlučínska, návštěva programu
Integrovaný záchranný systém v Hlučíně, školní výlety, noc v tělocvičně, Dětský den,
Příhraniční olympiáda v Bienkowicích, letní kino, exkurze do SŠ hotelnictví, gastronomie
a služeb v Šilheřovicích, program Listování, Slavnostní akademie v KD Hať a Den
otevřených dveří - oslavy 50. výročí otevření školy.

Ohlédnutí za oslavami k 50. výročí otevření nové školní budovy
Slavnostní akademie proběhla v pátek 22. června v kulturním domě za hojné účasti
občanů Hati, Darkovic i pozvaných hostů. Žáci ze všech ročníků si pod vedením svých
učitelů nachystali pestrý program – od tanečků přes scénky po zpěv, bylo se opravdu na co
dívat. Na závěr vystoupil sbor „Školáci“, který tak oslavit 40. výročí od svého založení.
V sobotu jsme pak přivítali mnohé z Vás občanů a bývalých žáků v naší škole, kde byl Den
otevřených dveří: mohli jste si prohlédnout různě tematicky vyzdobené třídy, odborné
učebny, tělocvičnu, školku, družinu, knihovnu, zalistovat starými alby a potkat se
s bývalými i současnými učiteli a spolužáky.
Odpoledne se nynější i bývalí učitelé a správní zaměstnanci sešli znovu v kulturním
domě, kde převzali ocenění z rukou pana starosty: M. Rončková, J. Hřivňák,
V. a F. Jurenkovi, K. Pandolarovský, I. Nezval, J. Konečný, A. Malchárková,
V. Kmětiková, M. Fichnová a B. Těžký. Mnozí byli opravdu dojati a rádi si zavzpomínali
na léta strávená v haťské škole. Fotografie z oslav naleznete na školních stránkách:
www.skolahat.cz/fotogalerie-1/fotogalerie-zs.
Ještě jednou bychom chtěli poděkovat všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na
zdárném zajištění průběhu oslav, obci, učitelům, správním zaměstnancům, žákům
a v neposlední řadě také sponzorům.
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Nový školní rok
Dne 3. září jsme přivítali všechny po prázdninách, zvláště pak prvňáčky a také několik
nových žáků z Darkovic, a hned následující dny jsme se pustili do učení. Letos mezi
novinky patří např. tandemová výuka, kdy do hodin angličtiny na vyšším stupni jednou
týdně dochází rodilý mluvčí. Také jsme se zapojili do nového školního projektu „Šablony
II“, který povede ke zkvalitnění výuky. Opět chystáme řadu přednášek pro rodiče,
například besedu s psycholožkou na téma „Máme doma prvňáčka“ dne 12. 9. anebo na
téma „Kyberšikana“ dne 20. 9. Během roku pak budou následovat další. Žáci si jako
každoročně mohou vybrat z řady kroužků a už teď se mohou těšit na první projektový
den, kterým oslavíme Evropský den jazyků.

Evropský den jazyků – letos „po našimu“!
Evropský den jazyků, který je iniciativou Rady Evropy, se slaví dne 26. září. V tento
den se i naše základní škola každoročně připojuje k aktivitám, které mají povzbudit k tomu,
aby se lidé v jakémkoli věku učili jazyky, protože jazyková rozmanitost je nástrojem pro
dosažení většího mezikulturního porozumění a zároveň součástí bohatého kulturního
dědictví. Letos jsme jako téma zvolili náš místní jazyk, který už mnohé z dětí neovládají
a nemluví jím – je to tzv. „po našimu, po haťsky, po prajzsky“. Z toho důvodu jsme pozvali
i hosty, kteří jim tento jazyk přiblíží: v prvé řadě je to paní J. Schlossarková, jejíž knihy
jsou na Prajzské velmi populární, dále paní M. Rončková, a také několik haťských občanů
(občanek). Přijďte i Vy letos oslavit Den jazyků po našimu!
Mgr. Lenka Ochvatová

Evropský den jazyků – letos „po našimu“
Oslavte s námi Den jazyků po našimu!
Kdy: středa 26. září
Kde: kulturní dům v Hati
V kolik: od 9 hod. asi do 11,30
hod.
Program: prezentace, písně, kvízy
pro žáky, krátké scénky, vyprávění
hostů z Hati, paní Schlossarkové z Hlučína a paní Rončkové
z Darkovic.
Těší se na Vás učitelé a žáci ZŠ Hať
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Nabídka výuky výtvarného vzdělání
Vážení rodiče,
výtvarný obor ZUŠ Hlučín nabízí na své pobočce ve vaší obci výtvarné vzdělání široké
dětské populaci od 6 do 18 let. Výuka je rozdělena na přípravné studium (5−6 let), základní
studium 1. stupně (7−14 let)
a základní studium 2. stupně
(14−18 let). Výuka probíhá
jedenkrát týdně ve zdejší
základní
škole
v
tříhodinovém vyučovacím
bloku. Žáci se vzdělávají
v předmětech:
kresba,
malba,
modelování,
keramika, grafika.
Hlavním
úkolem
základní umělecké školy je
především
vychovávat
budoucí
amatérské
výtvarníky. ZUŠ je však
zároveň jediným zařízením soustavně připravujícím vybrané studenty pro další studium na
středních a vysokých školách s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným
základním článkem v posloupnosti ZUŠ – střední umělecké školy - vysoké umělecké školy.
Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného studia, které rozvíjí
jejich různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké školy
s výtvarným zaměřením. Naši absolventi prošli středními uměleckými školami v Ostravě
a studovali vysoké školy - pedagogické fakulty a fakulty architektury.
Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ má
pevná pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí:
Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře, nebo umělecké školy.
Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné vyučovací
hodině se učitel věnuje pouze jednomu žáku, nebo malé skupině o 10 až 15 žácích.
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně stanovují
rozsah a obsah výuky.
Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto
unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.
Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát
i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto
dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky.
V případě Vašeho zájmu volejte učiteli pobočky na tel 736 121 942 kde získáte
přesné informace o studiu Vašeho dítěte.
ZUŠ Hlučín
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Na letišti v Hati to už není jenom o soutěžích pro modely, Model
klub Hať přivítal ultralehká letadla z celé ČR!
V uplynulém víkendu zaplnila nebe nad Slezskem ultralehká letadla. V Hati na
Hlučínsku se totiž konalo 8. kolo Navigačního poháru Petra Tučka. K vidění byla
desítka nádherných letadel. Podívejte se s námi na báječné muže na létajících
strojích.
Sobotní den,
s jasnou oblohou a
teplotami nad 30
o
C, patřil všem
příznivcům
letectví. Do Hati u
Hlučína, která se
nachází nedaleko
Ostravy,
na
východním
pohraničí České
republiky, se slétlo
dvanáct posádek
ultralehkých letadel. Z nichž někteří museli letět takřka přes celou republiku. Soutěže se
zúčastnili například piloti ze Šumavy, Českých Budějovic, Krkonoš, Prahy a dalších míst
naší republiky. Osmé kolo Navigačního poháru Petra Tučka bylo jedinou soutěží tohoto
druhu v Moravskoslezském kraji. Pořadatelem byla nezisková organizace Model klub Hať
ve spolupráci s Leteckou amatérskou asociací.
Letci se museli spolehnout pouze na své navigační dovednosti
Cílem soutěže všech zúčastněných posádek bylo proletět stanovenou trať. Přitom se
museli spolehnout jen na své aviatické navigační dovednosti. Používání GPS je totiž během
soutěžního letu zakázáno. Příprava soutěžní letecké trati proběhla ve spolupráci ředitelem
soutěže z Model klubu Hať a Leteckou amatérskou asociací. Vytyčená trať vedla přes
Hlučínsko, Opavsko až k vodní nádrži Slezská Harta. Po zpáteční cestě si piloti z výšky
prohlédli okolí zámku Hradce nad Moravicí či koncový bod trati Manor House
v Šilheřovicích, kde se natáčel legendární letecký film Tmavomodrý svět. Zajímavých míst
na trati však bylo daleko více.
Během soutěžního letu posádky plnily doprovodné úkoly. Tím bylo vyhledání míst
podle dodaných leteckých fotografií a znaků umístěných na trati. Pro získání bodů musely
místa z fotografií a umístěných znaků zakreslit do mapy s přesností do dvou milimetrů. Na
závěr na piloty čekala hodnocená přesnost přistání. Po soutěžním letu se kontrola trati
vyhodnotila za pomoci GPS zapisovačů, které zaznamenávaly let každé posádky. Posádka,
která v dané kategorii získala nejvíce bodů, pak získala 1 000 bodů. Ostatní posádky
v kategorii obdržely přepočítaný počet bodů, viz následující výsledky.
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Na soutěžní trať se vydali také členové Model klubu Hať
Na prvním místě v rekreační kategorii jednočlenných posádek se umístil Petr Tichý.
Rekreační kategorii dvoučlenných posádek ovládl Josef Vataha a ve sportovní kategorii
zvítězila posádka ve složení Lukáš Běhounek a Kryštof Bobek.
V kategorii rekreační jednomístné soutěžily tyto posádky v následujícím výsledném
pořadí:
Petr Tichý
1 000 bodů
Jiří Plaček
685 bodů
Günther Gajda
450 bodů
V kategorii rekreační dvoumístné soutěžily tyto posádky v následujícím výsledném
pořadí:
Josef Vataha
1 000 bodů
Karel Kopáč - Vojtěch Pivoňka
889 bodů
Martina Voráčová – Aleš Voráč
638 bodů
Karel Kocina - Robert Jech
502 bodů
Jaromír Kulička - Michal Krupa
437 bodů
V kategorii sportovní dvoumístné soutěžily tyto posádky v následujícím výsledném
pořadí:
Lukáš Běhounek - Kryštof Bobek
1 000 bodů
Pavel Zeman – Jan Prokop
809 bodů
Jiří Nečas
nebodován
V kategorii veterán soutěžila jediná posádka Antonín Brůna – Iveta Schwarzová. Trať
obletěli na výbornou a našli všechny fotky i znaky.
Členové Model klubu Hať Jiří Plaček a Günther Gajda se této soutěže zúčastnili
poprvé. A připsali si body do letošního žebříčku v kategorii jednomístných rekreačních
posádek. Předseda Model klubu Hať Günther Gajda se umístil na třetím místě. Jiří Plaček
obsadil ve stejné kategorii druhé místo. Všem zúčastněným gratulujeme a děkujeme
Martinu Kusynovi za kvalitní fotodokumentaci celé akce.
Letu zdar!
Model klub Hať
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INZERCE

Cukrárna Fontána,
Eliška Klučková, Hať, oznamuje, že
ke dni 31.12.2018
ukončuje svou činnost.
Možní zájemci o odkoupení vybavení ať se ohlásí osobně v cukrárně
nebo na tel.: 606 719 346.
Touto cestou bych chtěla poděkovat svým zákazníkům za
dlouholetou přízeň.

Domov pod Vinnou horou v Hlučíně
PŘIJMEME VŠEOBECNOU SESTRU NA HLAVNÍ PRACOVNÍ POMĚR
Nástup možný od 1. 10. 2018 nebo dle dohody
Nabízíme:
- pracovní úvazek 37,75 hodin týdně vč. sobot a nedělí
- dvousměnný provoz (ranní, odpolední)
- předpokládaný měsíční hrubý výdělek cca 21.300,-- až 32.000,-- Kč dle dosažené praxe
v oboru, osobní ohodnocení
- seriózní přístup zaměstnavatele
- zajímavou a smysluplnou práci
- příjemné pracovní prostředí
- zaměstnanecké benefity (příspěvek na stravu, na dovolenou)
Požadujeme:
- trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
- vzdělání – SZŠ, VOŠZ nebo VŠ
- trpělivost, vstřícnost, úctu a laskavý přístup k uživatelům
Kontaktní osoba:
Edita Kawková, DiS., vedoucí domova pro seniory – tel: 595 020 576, 727 939 262,
dps@ddhlucin.cz
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Hledá se paní na denní výpomoc (pečovatelka)
k zdravotně postižené osobě v Hati.
Bližší informace na OÚ v Hati na podatelně tel. 597 589 925
nebo na tel. 737 543 940.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Tilleczková Marta

91 let

Pardubická Elfrída

86 let

Bortlík Erich

90 let

Šula Adolf

86 let

Mikula Valentin

90 let

Cigánová Helena

85 let

Petřeková Hedvika

88 let

Tvrdý Valter

85 let

Viktorin Bruno

88 let

Matuška Josef

84 let

Ronczka Josef

88 let

Štochlová Anna

84 let

Chlebišová Helena

87 let

Plačková Alžběta

82 let

Plaček Alois
Mikesková Anděla

87 let

Cigánová Hildegarda

82 let

87 let

Aldersová Eliška

81 let

Šústková Anna

81 let

Plaček Vilibald

81 let

Pavlenková Marta

81 let

Staníčková Eliška

81 let

Soppa Jiří

80 let

Svobodová Ernestyna

80 let

Kichner Karel

80 let

Lukáš Adolf

80 let

Witassková Marie

75 let

Profotová Anna

75 let

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