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Ať slunečné dny Vám štěstí a zdraví
přinesou a Velikonoce dny pohody
pro Vás jsou.
Požehnané Velikonoce a radost z každého
prožitého dne
přeje všem spoluobčanům
vedení obce
a kolektiv pracovníků obecního úřadu

VELIKONOCE – svátky jara
Velikonoce jsou svátky jara, ve kterých se zcela prolnuly pohanské i křesťanské zvyky.
Velikonoce se slavily již v daleké minulosti, kdy pohané v tuto dobu slavili příchod jara,
procitnutí přírody ze zimního spánku a zrod nového života (pohanský název Easter). Jejich
oslavy byly provázeny velkým množstvím symbolů, zvyků a rituálů. Některé se
v pozměněné podobě dochovaly do dnešních dnů, bývají dodnes stále dodržované
a s křesťanskými svátky souvisí jen okrajově.
Dnešní Velikonoce vycházejí z židovské slavnosti zvané pesach – přejití, uchránění
(odtud latinské, řecké a ruské pascha, naše pašije) k uctění Boží pomoci při vysvobození
Židů Mojžíšem z egyptského otroctví. Z tohoto výkladu pochází například beránek coby
symbol Velikonoc, kdy izraelské rodiny obětovaly mladého berana a jeho krví se potíraly
veřeje domu na znamení ochrany. Pro křesťany jsou nejvýznamnějšími svátky v roce.
Spojují se s ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Název Velikonoc je
odvozen od Velké noci, noci, kdy vstal Ježíš Kristus z mrtvých.
Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum, ale připadají na neděli po prvním
jarním úplňku po dni jarní rovnodennosti, tedy po 21. březnu. Velikonoční neděle tak může
připadnout na kterékoliv datum mezi 22. březnem a 25. dubnem. Slunce a měsíc měly od
pradávna rozhodující vliv na určování času.
První tabulky v českých zemích s výpočtem Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář
Jan Kepler. Letos oslavíme velikonoční neděli 21.dubna.
Oslavám Velikonoc předchází 40-ti denní postní období, které přichází po veselém
masopustu a začíná Popeleční středou. Vlastním svátečním velikonočním dnům tak
předchází šest postních týdnů a každá ze šesti postních nedělí má své jméno podle dříve
udržovaných rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná, Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední
Květná neděle. Poslední týden postu se nazývá Pašijový, Svatý nebo též Veliký.
Pondělí před Velikonocemi se nazývá Modré pondělí - název je odvozen od látky,
která se ten den vyvěšuje v kostele.
Úterý bývá nazýváno Šedivé nebo též Žluté - bylo bez zvláštních zvyků, uklízelo se
obydlí, vymetaly se všechny nečistoty.

2

Středa před Božím hodem se nazývá Škaredá – též Sazometná středa, podle toho, že
v tento den, jak uvádí Bible, se Jidáš na Ježíše škaredil – zradil jej. Tento den se vymetaly
komíny. Podle lidové tradice se lidé v tento den na sebe nemají mračit, jinak se budou
škaredit každou středu v roce.
Podstatnými dny křesťanských Velikonoc jsou následujících tři dny: Zelený čtvrtek,
Velký pátek a Bílá sobota. Velikonoce vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou
sobotu nebo jako noční slavnost vyústí na Hod boží velikonoční.
Čtvrtek - Zelený čtvrtek. Název je snad odvozen od zeleného mešního roucha, které
je v tento den oblékáno. Dle Bible se v tento den konala v Getsemanské zahradě Poslední
večeře Ježíše Krista. Byl při ní zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před
Velikonocemi rozezní zvony. Říká se, že odlétají do Říma, znovu zazní až na Bílou sobotu
při zpěvu Gloria. Jejich zvuk bývá v některých oblastech nahrazen řehtačkami
a klapačkami. Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se
nemocem), má se sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly
jidáše (pečivo z kynutého těsta), které se namazaly medem.
Pátek - Velký pátek (Bolestný, Tichý) je dnem hlubokého smutku. V noci ze čtvrtka
na pátek byl Ježíš vyslýchán, souzen a v pátek pak odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován.
V kostelech se upravuje Boží hrob, čtou se pašije nebo předvádí pašijové hry. Prochází se
křížová cesta na památku Ježíšova utrpení a bolesti. Drží se velký půst. Podle lidové tradice
tento den lidé vstávali před východem slunce, aby se omytím v potoce či řece uchránili
nemocí a bolestí. Věřilo se, že se země otevírá, aby vydala poklady. Byl to den bez práce,
nepilo se mléko, nejedla se vejce. Dle tradice se tento den nesmí prát, neboť se říká, že
pradleny by namáčely prádlo do Kristovy krve, nesmí se rovněž hýbat se zemí, nepracovalo
se proto na poli ani v zahradě. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat.
Sobota - Bílá sobota (Veliká) je posledním postním dnem a nese se v duchu příprav na
slavnost Vzkříšení. Ježíšovo tělo bylo sejmuto z kříže a uloženo do skalního hrobu. Po
stránce liturgické se tento den konala jen noční bohoslužba - tzv. vigilie (bdění). Dopoledne
se před kostelem pálil a světil oheň (pálení Jidáše), který si hospodyně odnášely na polínku
domů. Večer všichni v kostele vítali Krista, jenž vstal z mrtvých. Z "Božího hrobu" se
vyzvedla monstrance s Nejsvětější svátostí a Kristova socha nebo obraz, které se nesly ve
slavném průvodu Vzkříšení. Vrcholí velikonoční slavnosti - vigilie. Přichází Veliká noc,
po níž vznikl název celých svátků, při níž se oslavuje Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zvony
se vracejí z Říma. Končí půst, který trval 40 dní. Uklízelo se, bílilo, chystalo se vše na
slavné Vzkříšení, pečou se a připravují obřadní a sváteční pokrmy - mazance a velikonoční
beránci, zdobí se vajíčka, pletou pomlázky.
Neděle - Boží hod velikonoční. Den vzkříšení Ježíše Krista. První neděli velikonoční
se světí velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce a víno, které měly připravit
po dlouhém půstu tělo na návrat k bohatší stravě. Kdokoli přišel do domu, musel dostat
kus posvěceného pokrmu. Jedla se velikonoční nádivka, skopové a jehněčí maso
a holoubata, předem posvěcená v kostele.
Pondělí - Velikonoční pondělí. O Velikonočním pondělí se chodí na pomlázku.
Původně pohanský magický obřad k zajištění plodnosti a zdraví, jehož se účastnili dospělí
muži, kteří z žen čerstvými metlami (pomlázkami) vyháněli nemoci a polévali je mocnou
živou vodou. Za tuto službu se jim ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem
skrytého, budoucího života. Později se stal tento den hlavně zábavou pro děti, mládež, ale
i dospělé. Dodnes mládenci chodí za děvčaty dům od domu s vlastnoručně vyrobenými
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nebo koupenými pomlázkami splétanými z různého počtu vrbového proutí, které jsou na
koncích zdobené pestrobarevnými stuhami. Malí i velcí koledníci dostávají od
vyšlehaných dívek zdobená vajíčka, malé sladkosti nebo velikonoční perníčky. Zvláštní
pozornost si zaslouží i rýmované říkačky "velikonoční koledy", které obvykle celý rituál
koledování provázejí.
pk

SLOVO STAROSTY
Jaro přišlo…
Na křídlech ptáků přilétlo jaro z daleka.
Teplé kraje vítaly je před časem,
teď domu vrací se časem sem.
Zeleň mladého osení i trav je vítá,
svou vůni květy pozdrav předávají.
Sotva sníh se proměnil, vodou pole, louky,
zahrady, sílu všem jim nahradil.
Rozkvetly sněženky i pampelišky
i nejmilejší z jarních krás,
obdivujeme síly sedmikrás.
Vše kolem probouzí se jarem a slunce
začalo více hřát,
jaro je tady – co můžeme si všichni přát?
Vážení spoluobčané,
s blížícím se jarem Vás oslovuji s dalším vydáním Haťského zpravodaje naší obce,
abych Vás informoval o novinkách a o celkovém dění v naší obci.
V prvním vydání našeho Zpravodaje v letošním roce připomenu akce, které se ještě
konaly v závěru roku 2018 a nebyly zachyceny v posledním vydání. Jednalo se o „Vánoční
ladění“, abychom se naladili pozitivně na nadcházející vánoční svátky, o tradiční „Zpívání
u vánočního stromku“, kdy se každoročně scházíme, abychom si zazpívali vánoční písně
a koledy. Nebylo tomu jinak ani tentokráte, s dospělými si zazpívaly i naše děti
a k občerstvení byl podáván čaj a svařené víno.
První letošní akcí byl Tříkrálový koncert v provedení HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
společně s naším chrámovým pěveckým sborem sv. Matouše a sv. Hedviky. Věřím, že
každý posluchač si odnesl domů úžasný zážitek. Dále děkuji všem občanům a spolkům,
kteří jakýmkoliv způsobem přispěli k uspořádání a realizaci kulturních, společenských
a sportovních akcí v naší obci za uplynulé období.
Jednu akci bych chtěl vyzdvihnout - Tříkrálovou sbírku v naší obci. Svou štědrostí jste
v letošním roce opět nešetřili. Když jsem před rokem psal o rekordní částce 112.039,- Kč,
tak v letošním roce si mohu dovolit říct – rekord padl, protože se v této sbírce vybralo
116.379,-Kč. Sluší se poděkovat všem dárcům, kteří byli štědří a velkorysí při obdarování.

4

Velké poděkování patří všem malým i větším koledníkům, vedoucím skupinek (letos
bylo 13 skupinek), které se zúčastnily Tříkrálové sbírky, za zpívání koled, pravidelné
zvonění u navštívených domů a za symbolické obdarování dárců.
Ve čtvrtek 18. 01. 2019 se uskutečnilo „Setkání v rámci česko-polské spolupráce“
v gmině Krzyżanowice. Zástupci obcí Hať, Píšť, Šilheřovice a gminy Krzyżanowice
nejprve zhodnotili česko-polskou spolupráci za uplynulý rok (Novoroční koncert a Hudba
nezná hranic v Hati; Den obce - oslavy 790 let obce Píšť, výročí 20. let Česko–polské
spolupráce v Píšti; Hasičská soutěž TFA, Pivní slavnosti, Zámecký koncert - Goodwork
v Šilheřovicích; Jarmark na hranici, Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van
Beethovena, VI. Mezinárodní festival dechových kapel v Krzyżanowicích) a poté
naplánovali kulturní a sportovní akce na letošní rok. Kalendář akcí na rok 2019 je uvedený
v tomto vydání zpravodaje a budu rád, pokud si z nabídnutých akcí vyberete jak akci
pořádanou naší obcí, tak akci pořádanou našimi partnery.
Jako každým rokem bych i letos Vás chtěl seznámit, co nás čeká v příštím období u nás
v Hati.
Mezi rozpracované stavby patří cyklostezka Poldr Pískovna - Příční – podrobněji na
jiném místě zpravodaje, rozšíření příjezdové komunikace a parkoviště pod hřbitovem
a dokončení křížové cesty – dne 11. 3. 2019 začala výstavba chodníku a odvodnění svahu.
Pokud vše půjde podle našich představ, mohli bychom celou akci ukončit v červnu
letošního roku. Ale než bude závěr této akce, musíme vybudovat nový chodník, zábradlí,
osvětlení, devět nových parkovacích míst a rozšířit příjezdovou komunikaci. Křížová cesta
je rovněž rozpracovaná, ale chybí ji osadit motivy jednotlivých zastavení, vybavit
lavičkami a osadit zelení.
V tomto období probíhají výběrová řízení na provedení opravy MK Višňová
a provedení opravy mostu a propustku na této místní komunikaci. Oprava hřbitovní zdi je
další akcí, kterou bychom v letošním roce chtěli provést - momentálně je rovněž ve stavu
výběru dodavatele.
Jednou z prioritních akcí v letošním roce je provedení propojení vodovodem obce
Darkovice a Hať. Součástí této akce je prodloužení kanalizace dešťové z Darkovic na
katastr naši obce. O této akci jste byli informováni již v minulém roce, ale bohužel naši
sousedé v Píšti měli problémy s dodávkou vody, proto se projekčně řešila situace zrovna
tam. Projekt provádí tatáž společnost, proto havárie měla přednost před naší obcí.
V současné době je projektová dokumentace ve fázi schvalování stavebního povolení.
Součástí této akce bude i propojovací chodník Hať – Darkovice včetně osvětlení.
V loňském roce se nám podařilo provést rekonstrukci elektroinstalace dvou pavilonů
na základní škole. Pro letošní rok máme v plánu pokračovat s opravami elektrorozvodů
v naší škole. Prázdniny budou termínem pro realizaci opravy elektrorozvodů v pavilonu
mateřské školy – kuchyně, jídelny, družiny.
Již v loňském roce jsem Vás informoval o tom, že bychom chtěli opravit účelovou
komunikaci „Starou Šilheřovickou“ – bohužel – nepodařilo se. Věřím, že v letošním roce
budeme úspěšnější. Rozpočet jsme se snažili sestavit tak, aby obsáhl hlavní a nejdůležitější
potřeby naší obce. Pevně věřím, že se nám podaří všechny akce realizovat včas a v pořádku.
Jako každý rok musím ale vzpomenout již tradiční nešvary. Jedná se hlavně o nevhodné
parkování během zimních měsíců, volné pobíhání psů a nepořádek kolem kontejnerů na
tříděný odpad. Buďme ohleduplní ke svému okolí a vyvarujme se těchto nepříjemností.
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Novou tváří od 11/2018 na Obecním úřadě je paní Svatava Jahnová z Hati, která má
na starosti stavební oddělení a agendu evidence obyvatel. Přejeme jí hodně pracovních
úspěchů.
V pořadí už deváté volby do Evropského parlamentu se budou konat od 23. do 26.
května 2019. V ČR se bude volit teprve počtvrté, volby se opakují se každých pět let.
Volební místnosti v ČR budou otevřeny v pátek 24. května od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu 25. května od 8.00 do 14.00 hodin. V ČR může volit každý občan České
republiky nebo občan jiného členského státu, který je alespoň 45 dnů přihlášen k pobytu
na našem území a který minimálně 25. května dovrší 18 let věku. Česko si v roce 2019
zvolí 21 europoslanců. Na rozdíl od parlamentních nebo prezidentských voleb nelze volit
ze zahraničí, voličský průkaz lze tak využít jen na území České republiky.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících jarních dnů hodně zdraví,
spokojenosti a pohody. Přijměte za moji osobu i celé zastupitelstvo obce přání pěkného
prožití svátků Velikonočních.
Werner Vyletělek, starosta obce

Hledá se nový kronikář...
„Dobře vedená kronika má být věrným,
nezkreslujícím zrcadlem života obce ve všech jeho
složkách,
mravním
svědomím
současníků
a pramenem spolehlivého poučení budoucích
pokolení.“
Nikdo určitě nepochybuje o tom, že obecní
kronika je důležitou součástí paměti obce i jejich
občanů. Proto také funkce kronikáře je velmi vážená
a nemůže ji vykonávat kdokoliv. Kronikář musí být
dobrý češtinář s vynikajícím slohem, být pečlivý
a znát dobře svoji obec. Musí se rovněž zajímat
o veškeré dění v naší obci, sledovat informace a umět
je rozlišit na podstatné a nepodstatné. V neposlední
řadě pak musí mít dostatek času, nadšení pro věc
a ochotu udělat pro naši obec něco navíc.
Hledáním nového kronikáře (nebo kronikářky)
se již delší dobu zabýváme, ale zatím bezvýsledně.
Proto se obracím na všechny občany obce Hať, zda nemáte zájem vy osobně, anebo
alespoň poraďte vhodný tip. Pokud ano, dejte nám vědět na obecní úřad, každým návrhem
se budeme zabývat. Najde se mezi námi zájemce o tuto zajímavou, zodpovědnou a krásnou
činnost?
Případní zájemci se mohou informovat osobně na obecním úřadě.
Velké poděkování si zaslouží současná kronikářka paní Marie Cigánová, která
pro obec tuto práci vykonávala od roku 1990. Na vlastní žádost v této funkci
v letošním roce končí. Za toto období se jí podařilo nasbírat neuvěřitelné množství
informací o historii naší obce a okolí.
Za spolupráci Vám děkuje starosta obce.
6

INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
Vážení spoluobčané,
v loňském roce byla opravena účelová komunikace pod Karlovcem na katastru obce Hať.
Krásný živičný povrch láká mnohé řidiče používat tuto komunikaci k průjezdu do sousední
obce Vřesina, popřípadě ji využívají houbaři a návštěvníci lesa, aby dojeli blíže ke svému
cíli. Tito řidiči bohužel nerespektují dopravní značky, které jsou na uvedené komunikaci
umístěné – zákaz vjezdu všech motorových vozidel.
Proto Vás, neukázněné řidiče vyzýváme, dodržujte pravidla silničního provozu
a dopravní značení. Zároveň Vás prosíme, pokud máte za cíl navštívit okolní lesy, využijte
k odstavení vozidel parkovací místa u myslivecké chaty a dále se pohybujte po svých.
Prospějete tím jednak přírodě, jednak sobě samým a zároveň přispějete ke zvýšení
bezpečnosti cyklistů, chodců a občanů na inline bruslích, kteří tuto komunikaci ve velkém
využívají k průjezdu či ke krásné procházce v klidném prostředí okolní přírody. Děkujeme.

Projekt s názvem „Stezka horní Odry – zelené stezky
pohraničím“, reg. číslo CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001243
V rámci tohoto projektu je v obci Hať realizována stavba s názvem „Cyklostezka
poldr Pískovna- Příční“. Stavba je spolufinancována z Programu INTERREG VA Česká republika – Polsko ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů a 5 % ze
státního rozpočtu ČR. Zbývajících 10 % bude uhrazeno z rozpočtu obce. Rozpočet stavby
je ve výši 324 364,- EUR.
Do tohoto projektu jsou společně s Obcí Hať zapojeny na polské straně Gminy Lyski,
Krzyźanowice, Lubomia a Kornowac, dále obce Šilheřovice, Vřesina a Město Bohumín.
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Projekt má za cíl zvýšit atraktivitu oblasti pohraničí na české a polské straně hranice
v povodí horní Odry tj. na území Partnerských obcí, ale také v sousedních obcích
a regionech prostřednictvím doplnění chybějící infrastruktury a jejich propojení pomocí
společné stezky.
Cílem projektu je zvýšit návštěvnost regionu prostřednictvím většího využití
potenciálu přírodních zdrojů a vytvoření podmínek pro rozvoj přeshraničního trhu práce
v oblasti turistiky v povodí horní Odry. Projekt umožní vytvořit kompatibilní cyklostezky
v oblasti horní Odry, které v budoucnu budou moci využívat turisté zajímající se o přírodní
dědictví povodí horní Odry včetně všech atrakcí, které dotčené území turistům nabízí.
Na podzim roku 2018 začala samotná výstavba cyklostezky, která začíná u poldru
Pískovna a vyúsťuje na účelové polní komunikaci Příční v těsné blízkosti větrné
elektrárny. Cyklostezka je součástí regionální trasy „Cyklostezkami po linií objektu
opevnění“. Její trasa vychází z návrhu sítě účelových komunikaci v dokumentaci
„Komplexní pozemkové úpravy katastrálního území Hať – Plán společných zařízení“ pod
označením P6/C13 Křižanovická cesta, jejíž část již byla vybudována jako příjezd z ulice
K Hubertu k suchému poldru „Pískovna“. Stavbou cyklostezky se vyhoví záměru
budování regionální soustavy cyklostezek a zároveň se výrazně zkvalitní přístup
zemědělců na přilehlé pozemky.
Jízdní pás komunikace je projektován v šíři 5 m s oboustrannou zemní krajnicí o šířce
0,5 m. celková délka komunikace je 851 m. Trasa cyklostezky je odvodněna do otevřených
příkopů se zaústěním do poldru Pískovna a do příkopu podél účelové polní komunikace
Příční. Součástí stavby je i vybudování hospodářských sjezdů na jednotlivé zemědělské
pozemky.
Realizaci stavby na základě výsledků výběrového řízení byla pověřena firma
JANKOSTAV s.r.o. z Ostravy za nabídkovou cenu 5 806 315, 70 Kč včetně DPH.
V listopadu loňského roku byly práce na zimní období přerušeny položením podkladní
vrstvy asfaltového betonu. Dokončení stavby proběhne v jarních měsících roku 2019
doděláním sjezdů na jednotlivé polnosti, pokládkou obrusné vrstvy asfaltového betonu
a konečnými úpravami.
Věřím, že tato účelová komunikace, kterou jste si již mnozí v tomto zimním období
prošli, bude Vám občanům sloužit k příjemným procházkám do klidného koutu nádherné
okolní přírody.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

Oprava místní komunikace Višňová včetně opravy
propustku a mostu
V jarních měsících bude zahájena oprava místní komunikace Višňová. Plánovaná
oprava zahrnuje odfrézování živičného krytu v šířce 6,0 m a v délce 170 m a položení nové
živičné obrusné vrstvy o tloušťce 6 cm. V místě napojení na ul. Lipovou vlevo se doplní
scházející betonový obrubník v délce 35 metrů s betonovou přídlažbou. Pravá strana bude
vymezena nepřevýšeným řádkem žulové kostky velikosti 12 cm a 0,5 m krajnicí.
Zároveň se opraví 6 sjezdů na sousedící pozemky a jeden nástupní chodník do dvora.
Sjezdy k rodinným domům budou provedeny za zámkové dlažby, po stranách budou
sjezdy vymezeny betonovým obrubníkem. Oprava nenaruší stávající příkop pro odvádění
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srážkových vod z komunikace. V místech opravovaných sjezdů se opraví také propustky
položením PVC trub DN 400. Propustky budou vymezeny nátokovými a výtokovými čely.
Současně s opravou povrchu komunikace se provede i oprava propustku přes
bezejmennou místní vodoteč za panem Holušou a oprava mostu přes potok Bečva.
Celkové rozpočtované náklady stavby jsou ve výši 3 044 264,- Kč bez DPH.
Obec si na tuto stavbu požádala o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj do dotačního
titulu 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova. Rozhodnutí, zda jsme uspěli,
bychom měli vědět do konce dubna. Pokud bude naše žádost neúspěšná, bude stavba
realizována a financována z rozpočtu obce.
V letošním roce to není jediná žádost o dotaci. Do téhož dotačního titulu jsme také
podali žádost na opravu hřbitovní zdi v úseku před farní budovou. Stavební práce jsou
vyčísleny na částku 477 281,- Kč bez DPH. V obou případech je dotace poskytována až
do výše 70 % skutečně vynaložených uznatelných nákladů akce. Na obě akce již bylo
vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby tak, aby stavební práce mohly být co
nejdříve zahájeny.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 3. zasedání dne 11.3.2019 zabývalo především:
-

Schválením programu 3.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 2. zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od posledního zasedání ZO
Zprávou kontrolního výboru za rok 2018
Zprávou finančního výboru za rok 2018
Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2018
Vyřazením DHM, malotraktor MT 8-050, z majetku obce
Žádostmi o změny využití účelově vázané dotace SDH Hať a TJ Sokol Hať
Rozhodnutím - veřejnou vyhláškou „Větrná elektrárna Hať – jih“
Návrhem na pořízení změny Územního plánu obce Hať
Žádostí o dotaci do 6.výzvy z IROP MAS Hlučínsko – rekonstrukce PC učebny ZŠ a MŠ
Hať, p.o.

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Smlouvou o zřízení věcného břemene pro přípojku NN k nově budovanému RD
- Rozpočtovým opatřením č. 5/2018
- Smlouvou o poskytnutí daru na uspořádání obecního plesu
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-

Schválení Řádu veřejného pohřebiště obce Hať č.1/2018
XVII. bálem Hlučínska
Poskytnutím finančního příspěvku Charitě Ostrava
Vyúčtováním příjmů a výdajů za rok 2018 v odpadovém hospodářství
Cenovým výměrem na rok 2019 pro stanovení cen vodného a stočného
Platovým výměrem ředitelky p.o. ZŠ a MŠ Hať
Smlouvou o poskytnutí služeb nebo prací od HZS MSK
Cenovými výměry za pronájem kulturního domu a hasičské zbrojnice od 1.1.2019
Žádostí o poskytnutí finančního daru pro Poradnu osobám se zdrav. postižením
Povolením provedení rekonstrukce pronajatých obecních nebytových prostor
Návrhem na ocenění pedagogů v rámci SOH
Uplatněním navýšení nájemného v souvislosti s inflací za rok 2018
Žádostí o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet
Vyřazením starého poškozeného majetku z evidence DDHM
Zprávou EIA týkající se nové větrné elektrárny Hať – jih
Dodatky k Zásadám o poskytování cestovních náhrad pro zaměstnance a zastupitele
obce
Žádostí SONS z.s. o poskytnutí finančního příspěvku
Vyhlášením poptávkového řízení na zpracovatele Územní studie Hať - US1,US2,US3
a vyhodnocením nabídek
Žádostí o povolení zřízení sjezdu na MK u nově budovaného RD
Žádostí o finanční dar na provoz Charitní pečovatelské služby
Cenovou nabídkou na zateplení fasády technického dvora
Vyhlášením výběrového řízení na dodávku malotraktoru pro potřeby obce a výsledkem
veřejné zakázky
Žádostí spolků s působností v Hati na mimořádné finanční příspěvky a změny účelu
poskytnuté dotace
Cenovou nabídkou na upgrade počítačového programu MISYS
Žádostí o příspěvek na poplatky v archivech a za vedení webových stránek Hultschiner
soldaten z.s.
Výroční zprávou obce Hať v oblasti poskytování informací dle zákona č. 106/1999Sb.
Cenovými nabídkami na pokácení stromu na obecním pozemku
Informativní zprávou s výsledky státního zdravotního dozoru ve školách v MS kraji
Žádostí o poskytnutí fin. příspěvku pro Fond pro opuštěné a handicapované děti
Poskytnutím věcného daru bezpříspěvkovým dárcům krve z Hati dle informace ČČK
Závěrem vydaným KÚ MSK o vlivu na životní prostředí větrné elektrárny Hať – jih
Žádostmi stavebníků RD o zřízení vodovodní a plynové přípojky
Změnami Územního plánu
Programem 3. zasedání ZO
Schválením účetní závěrky p.o. ZŠ a MŠ Hať za rok 2018
Zapojením se v akci Hodina země 2019
Komplexními pozemkovými úpravami - k.ú. Šilheřovice
Vyhlášením poptávkového řízení na sadové úpravy křížové cesty
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Hodina Země 2019
Vážení spoluobčané, zveme Vás k účasti na akci Hodina Země 2019. Celosvětová
událost na ochranu životního prostředí s důrazem na ochranu klimatu se letos odehraje
v sobotu 30. března 2019 od 20.30 do 21.30 hodin. K Hodině Země se připojují všichni,
kdo si uvědomují, že čerstvý vzduch, čistá voda a zdravé
potraviny nejsou samozřejmostí, ale že jsou ohroženy
probíhající změnou klimatu způsobenou zejména
používáním fosilních paliv – uhlí, ropy, zemního plynu.
Důsledkem je i extrémní počasí – vlny veder, přetrvávající
sucho, přívalové povodně.
Z mimořádné zprávy Mezivládního panelu pro
klimatickou změnu IPCC, vydané v říjnu 2018, plyne, že
je stále možné, i když velice obtížné, zastavit oteplování
na 1,5 °C. Tedy na úrovni, kdy dopady klimatické změny budou sice výrazné, ale
zvládnutelné. Globální emise skleníkových plynů musí začít rapidně klesat. Přibližně na
polovinu v roce 2030 a na nulu v roce 2050. Aby se to stalo, je nutné přestat spalovat fosilní
paliva, zefektivnit průmysl, změnit složení naší stravy a snížit spotřebu ve vyspělých
zemích. K tomu je zapotřebí, aby ruku v ruce šla zodpovědná klimatická politika
představitelů na všech úrovních (obce, kraje, stát) a uvědomělá změna chování občanů
(např. zateplení domů, využívání hromadné dopravy, omezení konzumace živočišných
produktů).
Města a vesnice tradičně při Hodině Země zhasínají veřejného osvětlení, či
osvětlení památek a veřejných budov. Symbolickým gestem dávají najevo, že jim
ochrana klimatu není lhostejná. V ČR se k akci vloni připojilo na 113 obcí, včetně
16 statutárních měst, a řada dalších subjektů. Zhasla například pražská Petřínská
rozhledna, brněnský hrad Špilberk a plzeňská katedrála sv. Bartoloměje, která je nejvyšší
kostelní věží v ČR.
U nás v Hati se připojíme k Hodině Země 2019 tím, že v sobotu 30.3.2019 v době
od 20:30 hod. do 21:30 hod. se vypnou osvětlovací tělesa na kostel sv. Matouše.
Eva Glenzová

Obyvatelé Hlučínska darovali v Tříkrálové sbírce
rekordní částku
Hlučín, 14.1.2019 – Přes tisíc koledníků na Hlučínsku vybralo v rámci Tříkrálové
sbírky částku 2 330 509 Kč, což je rekordní výsledek v 18leté historii sbírky. Většina
vykoledované částky zůstane v regionu a pomůže k zajištění kvalitní péče o umírající,
nemocné a znevýhodněné lidi.
„Rád bych upřímně poděkoval místním obyvatelům, že přijali koledníky s otevřenou
náručí a přispěli na dobrou věc. Hlučínsko opět patří k nejštědřejším regionům v rámci
celé ČR. Také chci poděkovat všem koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a měst
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a obcí. Bez jejich oběti a nadšení by sbírka nemohla být tak úspěšná,“ řekl ředitel Charity
Hlučín Pavel Sobol.
Z celkového výtěžku sbírky zůstane dle stanoveného klíče na Hlučínsku 65 %
vykoledované částky, což je 1 514 831 Kč. Ty plánuje Charita Hlučín použít na zajištění
péče o umírající, nemocné a znevýhodněné lidi. Část výtěžku půjde na nutné opravy
v domově pro seniory a také rekonstrukci charitního domu v Hlučíně.
Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás. V roce 2018 se v celé ČR
vybralo přes 116 mil. Kč. Na Hlučínsku se letos do sbírky zapojilo 311 skupinek, což
představuje přibližně 1000 dobrovolníků. Další desítky lidí pak pomáhaly se zajištěním
sbírky ve farnostech a na městských a obecních úřadech. Pro koledníky připraví Charita
Hlučín poděkování v podobě pozvání do kina v Bolaticích.

Výsledky koledování v roce 2019
OBEC
Antošovice
Bělá
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať
Hlučín Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

Vykoledovaná
částka
16 005 Kč

OBEC

Vykoledovaná
částka

109 688 Kč

Kravaře, včetně
Koutů a
Dvořiska
Ludgeřovice

137 664 Kč

Markvartovice

72 193 Kč

Píšť

88 613 Kč

144 100 Kč

Rohov

33 400 Kč

116 379 Kč

Strahovice

50 758 Kč

55 661 Kč

Sudice

33 160 Kč

83 759 Kč

Šilheřovice

68 408 Kč

19 873 Kč

73 737 Kč

250 197 Kč
63 221 Kč
154 696 Kč
84 287 Kč

Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

260 327 Kč
165 103 Kč

148 509 Kč
6 205 Kč
64 681 Kč
29 885 Kč

Celkem vykoledováno: 2 330 509 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %): 1 514 831 Kč
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Děkujeme všem lidem, kteří při Tříkrálové sbírce 2019 přijali koledníky
a projevili svou solidaritu s potřebnými. Zároveň děkujeme všem
koledníkům, koordinátorům, zástupcům farností a obcí a měst za
spolupráci. Bez vaší obětavosti a nadšení by nebylo možné sbírku
uskutečnit.
Vaše Charita Hlučín.

dTest: Vitamínové přípravky: čím více, tím lépe?
S nachlazením, rýmou či virózou se v zimním období setká téměř každý.
Mnozí spatřují preventivní opatření ve vitamínech a sahají buď po ovoci, nebo po volně
prodejných vitamínových přípravcích. Kolik vitamínů tyto preparáty vlastně obsahují? Lze
se jimi předávkovat? A zkoumali jste někdy, zda obsahují nevítaná éčka?
Vitamíny hrají zásadní roli v metabolismu i v imunitním systému. Denně je
získáváme z mnoha zdrojů, porci vitamínů dodávají třeba brambory, ořechy, rostlinné
oleje, maso a ryby.
Užívání suplementů má smysl v případech, kdy lidé trpí chronickým nedostatkem
určitého vitamínu nebo minerálu v důsledku nemoci. Například celiakie je spojena
s nedostatkem vitamínů A a D. Vitamín B12 zase pomáhá při léčbě chudokrevnosti.
Vědecké studie se však shodují, že pro zdravého člověka, který jí vyváženou a pestrou
stravu, je přirozený příjem dostatečný.
dTest porovnal etikety 33 různých vitamínových přípravků a zjistil, že většina z nich
zajišťuje minimálně 100 % doporučeného denního příjmu vitamínů. Výjimku představují
některé multivitamínové směsi. Ostatní přípravky dávají zdravému člověku více, než
potřebuje. „Výjimkou nejsou trojnásobné dávky, v několika případech šlo dokonce o více
než desetinásobky. Například Sanofi B-Komplex forte nabízí 1364 % doporučeného
denního příjmu vitamínu B1,“ uvádí Hana Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.
A dodává: „Nelze obecně říci, že čím více vitamínů, tím lépe. Už vůbec to neplatí při
každodenním užívání doplňků. Pokud na ně spoléháte, pokuste se ohlídat, kolik vitamínů
denně přijmete. Procentuální pokrytí denního příjmu najdete v tabulce výživových hodnot
daného produktu.“
Přehnaně vysoké denní dávky vitamínů – tří, čtyř a vícenásobné – nemají příliš velký
smysl. Tělo dokáže využít jen omezené množství, u některých vitamínů navíc při
dlouhodobém vysokém příjmu hrozí riziko hypervitaminózy, tedy předávkování.
Nejzávažnější je situace v případě látek rozpustných v tucích, zejména vitamínů A a D.
Tělo totiž tyto sloučeniny nedokáže jednoduše vyloučit, a proto se v něm hromadí.
Nadměrné množství vitamínu D se projevuje zažívacími potížemi, bolestmi hlavy,
zmateností, křečemi, či srdeční arytmií. V případě retinolu (vitamín A) mohou být
nežádoucí účinky jak mírné – únava, apatie, bolesti hlavy či zvracení, tak závažnější –
zvětšení jater, případně zástava tělesného růstu. Zvlášť nebezpečné je předávkování
retinolem u těhotných žen, může totiž poškodit vývoj plodu.
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U vitamínů rozpustných ve vodě nejsou následky nadměrného příjmu tak závažné,
protože je tělo dokáže vyloučit. Znamená to však zvýšenou zátěž pro ledviny. Problémy
způsobuje přemíra některých vitamínů skupiny B. Nadbytek niacinu vede k poruchám
jater, přemíra pyridoxinu (B6) se zase projevuje neurologickými potížemi.
Vlastní účinné látky tvoří pouze menší část tabletky vitamínových přípravků. Zbytek
reprezentují plnidla, regulátory kyselosti a další přídatné látky. Řada výrobků obsahuje
náhradní sladidla, například aspartam, cyklamát, sacharin nebo sukralózu. „Narazili jsme
i na azobarviva. Ta se používají k vytvoření výrazně sytých odstínů a bývají dávána do
souvislosti s hyperaktivitou u dětí. Obsahuje je léčivý přípravek Celaskon Červený
pomeranč. Bohužel coby léčivo nemusí na rozdíl od potravin deklarovat složení na obalu
a zákazník se o přítomnosti azobarviva dozví až v příbalovém letáku,“ konstatuje Hana
Hoffmannová.
Většina volně prodejných vitamínových přípravků ovšem patří mezi doplňky stravy.
„To znamená, že podléhají běžným potravinářským předpisům a nemusejí podstupovat
klinické studie účinnosti jako léky. Stačí, když obsahují vše, co deklarují na obalech,“
vysvětluje Hoffmannová.
Převzato: dTest, o.p.s.

INFORMUJEME
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v obci Hať
Co je možné uložit:
Do kontejnerů je možné vkládat pouze: domovní odpad objemného charakteru, např.
starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla, zrcadla,
staré sportovní náčiní, televizory a PC monitory, pneumatiky, nebezpečné odpady (např.
autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje, fritovací oleje a obaly od
nich).
Do kontejnerů nepatří: zemina a stavební sutě
Množství odpadu, které lze odevzdat na RD:
4 m3 (vejde se na přívěsný vozík za osobní automobil)
Přistavení a svoz kontejnerů:
sobota dne 27. 4. 2019 a sobota dne 31. 8. 2019, 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.
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
Hlučín: Výstava Lucemburské opráski
Hlučínsko: Ples SoH v Dolním Benešově
Hať: Obecní ples
Hlučín: Otevření plnící stanice CNG
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♣ Oznámení - revize čerpacích šachet tlakové kanalizace
Oznamujeme občanům, že od pondělí 11.3.2019 jsou prováděny revizním technikem
revize na čerpacích šachtách tlakové kanalizace v obci Hať.
♣ Mimořádné svozy odpadů
OZO Ostrava nabízí prostřednictvím Obecního úřadu Hať igelitové pytle na odpad
(OZO pytle). Pytle jsou opatřeny značkou OZO a jsou firmou vyváženy stejně jako
popelnice. Cena za 1 ks je 30,- Kč.
♣ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že očkování psů proběhne v sobotu dne 18.5.2019
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.
♣ 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.

PODĚKOVÁNÍ
Vyznamenání občanů naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, zaslal 20.2.2019
oznámení o vyznamenání občanů naší obce za bezplatné dárcovství
krve a krevních složek v roce 2018.
Dne 28.5.2018 byla vyznamenána na Magistrátu města Ostravy za
80 bezpříspěvkových odběrů Zlatým křížem III.třídy
paní Ilona Gajdová
a Zlatou medailí za 40 bezpříspěvkových odběrů byli rovněž na Magistrátu města Ostravy
oceněni dne 10.12.2018
pánové Petr Ksenič, Miroslav Lampart, Alan Robenek,
Martin Kosellek, Tomáš Plaček a Radek Stříbný.
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.
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TTC Hať - stolní tenis
TTC Hať v sezóně 2018 – 2019 zaznamenal
obrovský úspěch! Čtyři kola před koncem náš
A tým postoupil do krajského přeboru. Po loňském
sestupu jsme s tím nepočítali.
Zajímavosti je, že tento elitní přebor okresu
1.třídy hraje také B tým, který, po loňském
senzačním postupu, zaujme nejspíše v příští
sezóně opět pozici v okresním přeboru 2.třídy.
C tým pod vedením našeho elitního hráče
„áčka“ Tomáše Plačka hraje s dorostenci v mužské soutěži! Zatím je v druhé polovině
tabulky okresního přeboru 3.třídy.
TTC Hať děkuje obecnímu úřadu a místní škole za obrovskou podporu.
Jan Mikeska, předseda TTC Hať
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KULTURA
KALENDÁŘ
kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2019 partnerských
obcí v rámci česko – polské spolupráce

HAŤ

p. č.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

PÍŠŤ

ŠILHEŘOVICE

Název akce
Tříkrálový koncert v kostele sv. Matouše
4. ročník mezinárodního halovĕho fotbalový turnaje „O
pohár obce Šilheřovice
Den pro ženu
Velikonoční výstava
Velikonoční koňské procesí
Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek
Sportovní den partnerských obcí
TFA – Železný hasič
Hudba nezná hranic
Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských a
ženských družstev
Jarmark na hranici
Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van
Beethovena
Noc kostelů s programem
VI. Mezinárodní festival dechových kapel
Pivní slavnosti
Mezinárodní sraz veteránů v Zabełkowě
XX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár
starosty obce
Soutĕž mladých hasičů „O pohár starosty obce“
Raffting – „ Otvírání hraničních meandrů na řece Odře
„
Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „ O pohár Gminy
Krzyzanowice „
Odpust Píšť 2019, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2019 na prostranství
před OÚ
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert
duchovní hudby
Píšťský odpust – odpustově karnevaly
Tradiční turnaj v minigolfu
Haťské dožínky – 26. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů

KRZYZANOWICE

Termín
06.01.2019
19.01.2019

Organizátor
Hať
Šilheřovice

06.04.2019
14.04.2019
22.04.2019
25-26.04.2019
10.05.2019
11.05.2019
18.05.2019
17.05.2019

Šilheřovice
Píšť
Krzyzanowice
Krzyzanowice
Píšť
Šilheřovice
Hať
Píšť

18-19.05.2019
25.05.2019

Krzyzanowice
Krzyzanowice

09.06.2019
15.06.2019
15-16.06.2019
22.06.2019

Píšť
Krzyzanowice
Šilheřovice
Krzyzanowice
Hať

22.06.2019
29.06.2019

Hať
Krzyzanowice

29.06.2019
06.07.2019

Hať
Krzyzanowice

10.08.2019

Píšť

09-12.08.2019

Píšť

11.08.2019

Píšť

09-11.08.2019
22.08.2019
25.08.2019

Píšť
Píšť
Hať
Krzyzanowice
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29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

Dožínky Gminy v Rudyszwałdzie
Okresní výstava chovatelů
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Mezinárodní bowlingový turnaj
Adventní prodejní výstava
Vánoční trhy
Vánoční ladĕní

07-08.09.2019
07-08.09.2019
21-22.09.2019
22.09.2019
21-23.09.2019
15 nebo
22.11.2019
24.11.2019
08.12.2019
12.2019

Krzyzanowice
Píšť
Hať
Hať
Píšť
Krzyzanowice
Píšť
Hať
Hať

Milí spoluobčané,
s blížícím se tolik očekávaným jarem se rovněž blíží termín našeho pravidelného
koncertu - Hudba nezná hranic 2019. Než vám ovšem poskytnu pár informací o této akci,
rád bych se ještě vrátil k našemu novoročnímu koncertu v kostele sv. Matouše. Nejprve
vám chci z celého srdce poděkovat za vaši přízeň, podporu a nad očekávání bohatou účast
na tomto koncertě. Samozřejmě kapela Hradišťan byla velkým lákadlem, ale za sebe mohu
říct, že mi spadl velký kámen ze srdce, že se vše organizačně zvládlo a naopak moje srdíčko
se tetelilo radostí z krásné hudby, z nádherného zážitku si vůbec s Hradišťanem a naším
chrámovým sborem zazpívat a v neposlední řadě, že jsme si navzájem připravili
nezapomenutelný zážitek. Obrovský dík ale zcela na prvním místě patří obecnímu úřadu
v čele s panem starostou za bezmeznou technickou, finanční i duševní podporu nejen při
tomto koncertu, nýbrž i při všech akcích během celého roku. Jsem rád, že máme kolem
sebe i ochotné lidi v kulturní komisi, bez kterých by se naše koncerty a další významné
akce stěží mohly konat.
A tak přemýšlíme, jak bychom vás, spoluobčany, „navnadili“ na další podobné
události. Jistě si dobře uvědomujeme, že byste rádi viděli, slyšeli, nějaké známé osobnosti,
atp. Věřte, že bychom také rádi tyto známé osobnosti do Hati pozvali. Někdy jsme ovšem
limitováni finanční nedostupností těchto umělců a upřímně, pro mne samotného slovo
„celebrita“ nemá u všech, rádoby slavných, moc velkou váhu. Snažíme se proto nalézat
stále jisté kompromisy a vyvážit výše zmíněné aspekty.
V květnu, v sobotu 18. 5. 2019 v 18.00 hodin v kulturním domě v Hati, se uskuteční
tradiční koncert – Hudba nezná hranic. Jako každý rok i tento koncert má jisté tematické
zaměření. Letošní rok je velmi bohatý na osobnosti (a ty bych se opravdu nebál nazvat
celebritami), které se právě v tomto roce dožívají významných kulatých narozenin nebo si
v tomto roce připomínáme kulatá výročí nedožitých narozenin či úmrtí těchto našich
slavných umělců (skladatelů, textařů, zpěváků, atd.). Proto bych vás rád pozval, milí
spoluobčané do kulturního domu, abychom si zavzpomínali na slavné evergreeny a naše
velké postavy kulturní historie i současnosti. V májovém podvečeru si připomeneme
písničky Karla Hašlera (*1879 - +1941), Jiřího Šlitra (*1924 - +1969), Karla Gotta
(*1939), Evy Pilarové (*1939), Petra Hapky (*1944 - +2014), Waldemara Matušky
(*1932 - +2009) a mnoha dalších. V rolích aktérů se vám představí sólisté NDMS
v Ostravě Pavla Morysová, Tatiana Pituchová, Václav Morys a Tomasz Suchanek.
K tomuto účelu vzniklo provizorní seskupení hudebního doprovodu – klavír, trubka,
saxofon a bicí.
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V jednání je ještě speciální host. Bohužel v těchto
dnech ještě nevíme, jestli se nám tohoto vynikajícího
herce a dabéra v Hati podaří vidět. Tímto hostem by byl
člen Divadla na Vinohradech v Praze Marek Holý,
kterého jste mohli jako malého klučinu vidět v pohádce
Sedmero krkavců nebo v dalších českých filmech,
pohádkách
a
rovněž
ve studiu
v populární
Ordinaci
v růžové
zahradě.
Marek Holý
se rovněž
velmi
intenzivně věnuje dabingu a na svém kontě
už má stovky namluvených rolí,
mj. z poslední doby oscarový film Bohemian Rhapsody, kde namluvil kytaristu skupiny
Queen Briana Maye. S Markem jsme předběžně domluveni. Jak bude znát svůj program
představení v květnu a bude mít volno, tak velmi rád do Hati přijede.
Milí přátelé, přijměte tedy ještě jednou pozvání do kulturního domu a věřím, že opět
společně prožijeme krásné chvíle a krásnou atmosférou.
za kulturní komisi v Hati, Pavel Kozel
Marek Holý – Sedmero krkavců (druhý zprava)

Zorro mstitel
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Kultovní komiks zamíří do Hlučína
Za pět let své existence se internetový
komiks Opráski sčeskí historje stal fenoménem.
Jeho knižní zpracování patří k bestsellerům a
samotný komiks se dočkal dokonce vlastní
výstavy v Národním muzeu.
Nyní slavný komiks zavítá vůbec poprvé
do Moravskoslezského kraje. Muzeum
Hlučínska totiž připravilo ve spolupráci
s Muzeem města Brna výstavu Lucemburské
opráski, která prostřednictvím kultovního
komiksu přibližuje panování Lucemburků na
Moravě. Téma je zásluhou Palackého, Jiráska a
dalších vykladačů českých dějin veřejnosti
téměř neznámé, v dějepisu na něj zkrátka
nezbylo místo. Proto by si výstavu neměli
nechat ujít příznivci lokálních dějin stejně jako
milovníci humoru. Ostrovtipem totiž Opráski
nešetří. Historie je v jejich podání zábavná
a hravá. Někoho možná zarazí poněkud
svébytné nakládání s českým jazykem – to však
k Opráskům neodmyslitelně patří. Výstavou kultovního komiksu Muzeum Hlučínska
naplňuje myšlenku prezentovat opomíjené součásti českých dějin. Na slezské Přemyslovce
tak symbolicky navážou moravští Lucemburkové. Nechybí ani bohatý doprovodný
program pro školy, interaktivní dílna a fotokoutek. Výstava Lucemburské opráski potrvá
v Muzeu Hlučínska od 20. února do 8. května.
-jin-
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Den obce Hať 2019
Již 5. ročník Dne obce se bude konat 29. 6. 2019 od 15:00 hodin v prostorách
u kulturního domu.
V letošním roce se mimo jiné můžete těšit na:
Kapelu MIRAI
Kapela Mirai vznikla v roce 2014
a pochází z Frýdku-Místku.
Frontmanem,
zpěvákem
a kytaristou je Mirai Navrátil.
Dalším členem kapely Mirai je
bubeník Šimon Bílý, krátce po
založení skupiny Mirai se přidal
kytarista Michal Stuhlík. Od roku
2018 s kapelou účinkuje Tomáš
Javůrek. V říjnu 2017 vydala
kapela Mirai debutové album
Konnichiwa. V tomtéž roce se kapela Mirai stala na Českých slavících Objevem roku.
Píseň “Když nemůžeš, tak přidej” vyhrála titul neoblíbenější a nejstreamovanější
skladba.
Kapelu PERUTĚ
Česká kapela PERUTĚ hraje chytlavé
písničky vlastní tvorby už od roku 2013.
Aktuálními členy kapely jsou herec
a zpěvák Milan Peroutka, kytarista
Šimon Martínek, klávesák Daniel Rojek,
baskytarista Michal Beneš a bubeník
Michal Jiráň. Jejich největší hity se
pravidelně objevují na TV Óčko.
Skupina Perutě debutovala v únoru 2015
s písničkou „Postavím kolem nás zeď“,
ke které natočila první videoklip. Brzy
poté zaujala
písničkou a videoklipem „Tudututu“. Repertoár kapely
tvoří vlastní autorské a příjemně nakažlivé, chytlavé
písničky.
Pocta Waldemaru Matuškovi
Muzikálový zpěvák Jaromír Adamec a jeho cover band vám
nezapomenutelným způsobem přiblíží legendární hity zlatého
slavíka Waldemara Matušky. Jedná se o jediný důstojný
cover legendárního Waldy ve 100% živém provedení
pětičlenné skupiny. Vystoupení je výhodně kombinováno
s moderací Jaromíra Adamce pásmem muzikálových melodií.
Mgr. Milan Šula
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2019 - 2020
V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do
1. třídy k povinné školní docházce pro školní rok 2019 - 2020.
Zápis se bude konat v úterý 2. dubna 2019 od 13.00 do 18.00 v budově školy.
K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě,
které dosáhne do 31. srpna 2019 šestého roku věku.
V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky,
předloží ve škole v den zápisu žádost, kterou doloží doporučením školského poradenského
zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum)
a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo klinického
psychologa.
V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání …, v platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu
zápisu.
1. Zápis proběhne v budově školy ve třídách 1. stupně
ZŠ.
2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte
společně s dítětem.
3. K zápisu přijdou i děti, kterým byla odložena školní
docházka o jeden rok a obdržely rozhodnutí
o odkladu školní docházky s termínem zahájení
povinné školní docházky od 1. 9. 2019.
4. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný
list dítěte a svůj občanský průkaz.
5. Zápis bude složen z formální části, z rozhovoru
a dalších činností s dítětem, souhlasí-li s tím
zákonný zástupce dítěte. Ten může být přítomen
u všech součástí zápisu.
Rodiče, kteří se nemohou ze závažných důvodů
dostavit s dítětem k zápisu v uvedeném termínu, si
mohou dohodnout s ředitelkou školy individuální
termín zápisu.
Těší se na vás učitelé 1. stupně ZŠ: Mgr. Radmila Tománková, Mgr. Milada Nohejlová,
Mgr. Jiří Šubrt, Mgr. Ludmila Kočí, Mgr. Šárka Kostelniková a další
V Hati 4.3.2019

Mgr. Rita Sobková, ředitelka školy

Formuláře - Žádost o přijetí, Žádost o odklad - jsou na stránkách školy ke stažení.
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Zprávičky ze školy
Naši prvňáci jsou již zdatní čtenáři. Nejprve
to měli možnost dokázat před rodiči a prarodiči
při Slavnosti Slabikáře, kdy se vydali do
Čtenářského království zachránit zakletou
princeznu. Odměnou za čtenářskou zdatnost
jim byl královnou (paní ředitelkou) předán
vlastní Slabikář. Druhou příležitost předvést se
před ostatními měli při pololetním Pasování,
kde kromě znalosti písmen museli také počítat
a zpívat. Nakonec obdrželi svá první
vysvědčení.
Někteří žáci se účastnili Usměvavého
lyžování a Dopravní výchovy. Probíhal také plavecký výcvik. Pro žáky byly určeny
vybrané preventivní programy: Například žáci 9. třídy navštívili Psychiatrickou léčebnu
v Opavě, kde na oddělení gerontologie zarecitovali básně v nářečí, zatančili a spolu se
seniory vyráběli papírové kytičky. Poté, na oddělení pro závislé, si žáci měli možnost
popovídat s lidmi, kteří se léčí z alkoholismu, užívání drog apod. Kromě toho proběhly
preventivní programy ve třídách.
Pro rodiče byla určena beseda s odborníkem „O výchově“. Děkujeme Sdružení
rodičů, které zorganizovalo Rodičovský ples a také plesy pro děti z mateřské školky a pro
žáky nižšího stupně. Pro své mladší kamarády si hudbu i program na páteční ples nachystali
žáci 8. A: Děti soutěžily, zpívaly ukazovací písničky, tančily. Ochotní rodiče přichystali
občerstvení a také tombolu, takže každý odcházel domů s dárečkem.
Proběhla matematická soutěž Pangea, Matematický Klokan, soutěž v deskových hrách,
okresní kola olympiád v matematice, dějepisu, angličtině a zeměpisu. V okresním kole
recitační soutěže se A. Hoferek umístil na krásném 3. místě. Kromě toho M. Vilčová
získala v okresním kole zeměpisné olympiády 1. místo a postoupila do krajského kola.
Taktéž A. Olšarová postoupila ve své kategorii do krajského kola v olympiádě z němčiny.
Všem gratulujeme!
V Ostravě ve Světě techniky byly prezentovány studijní obory vybraných středních
škol v rámci akce Živá knihovna povolání. Své profese zde deváťákům představili
konkrétní lidé, kteří je vykonávají, např. zahradník, optik, lakýrník, pekař a další. Na to
navázaly prezentace studentů a pedagogů středních škol o tom, jaký studijní či učební obor
je k vykonávání povolání potřebný a co jeho studium obnáší.
V únoru jsme uspořádali Den otevřených dveří pro žáky 5. tříd z Darkovic. Nejdříve si
pod vedením učitelů ve cvičné kuchyňce upekli palačinky, v dílnách si vyrobili plastový
přívěšek na klíče, shlédli chemickou pohádku s názvem „Jak Honza ke vzdělání
a k princezně přišel“, ve které žáci 8. třídy předvedli pokusy s ohněm a vodou, a nakonec
soutěžili spolu s haťskými páťáky v tělocvičně na překážkové dráze. Doufáme, že se
žákům z Darkovic v Hati líbilo a v září se znovu setkáme!
Žáci 5. – 9. ročníků si v kulturním domě v Hati poslechli výchovný koncert s názvem
Jazz jako základ populární hudby, který byl doplněn informacemi o jednotlivých
hudebních žánrech -ragtime, blues, boogie woogie, klasický jazz. Mnozí z žáků se sami
zapojili svým zpěvem.
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Pro naši školu byl schválen projekt MŠMT pro podporu vzdělávání Šablony II., který
zahrnuje mimo jiné např. výuku s rodilým mluvčím, projektové dny ve škole i mimo školu,
doučování žáků, využití ICT ve vzdělávání, kluby zábavné logiky, odborně zaměřená
tematická setkávání s rodiči, či vzdělávání pedagogického sboru zaměřeného na inkluzi.
Pro výuku žáků bude jistě velkým přínosem.
Mgr. Lenka Ochvatová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Modelářský kroužek učí děti poznávat nové
technologie 3D tisk a Arduino
Model klub Hať zve všechny děti do modelářského kroužku, který probíhá každý
pátek od 15:30 do 17:00 hodin v dílnách Základní školy v Hati. Nově se v modelářském
kroužku nezaměřujeme pouze na stavbu letadel. Kromě manuální práce děti učíme
základům elektrotechniky a pájení elektrických obvodů. Dále budeme děti učit
základům programování open source technologie Arduino, která představuje
jednodeskové počítače s možností připojení LED diod, servomotorů, displejů z tekutých
krystalů a široké škály nejrůznějších senzorů.
Neustále se snažíme
kráčet vpřed, proto náš člen
Kamil Bančík postavil 3D
tiskárnu, na které úspěšně
tiskneme nové díly pro
výrobu leteckých modelů.
Jako první díl jsme vytiskli
středovou
spojku
pro
samokřídlo. Děti navštěvující
modelářský kroužek se tak
mohou seznámit s principy
3D tisku a na vlastní oči vidět,
jak probíhá návrh součástky
v konstrukčním
editoru
i samotná výroba dílu.
Tímto
bychom
rádi
pozvali všechny děti, které baví nejen manuální práce, ale také poznávání nových
technologií a učení se novým dovednostem na návštěvu modelářského kroužku. Kroužek
je vhodný i pro dívky s technickými zájmy. Neděláme totiž rozdíly mezi kluky
a holkami, všechny děti chceme naučit dovednostem, které využijí v životě i při
středoškolských studiích.
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Kalendář Akcí MKH
Ani letos nebudou příznivci Model klubu Hať ochuzeni o pořádnou dávku zábavy
a rodinných kulturních akcí. Podívejte se na přehled plánovaných akcí.
 28. 4. Zahájení Turistické sezóny na Hlučínsku - prezentace Model klubu Hať
v zámeckém parku v Kravařích.
 4. 5. Rytíři nebes – letová ukázka Model klubu Hať v obci Dobrá.
 11. 5. Bugatti Step – soutěž terénních strojů a domácích malotraktorů.
 18. 5. Navigační soutěž o pohár Petra Tučka – soutěž ultralehkých letadel.
 15. 6. Retro Chrchel – závod motocyklů do 50 ccm.
 17. 8. Retro cyklo – cyklistický výlet v dobovém oblečení po krásách Hlučínska.
 4. 10. Drakiáda – tradiční drakiáda, během které možná pokoříme Český rekord.
Od května budou každý měsíc probíhat modelářské soutěže v přesnosti přistání. Pro
více informací sledujte náš klubový Facebook. Kompletní seznam akcí naleznete na
webových stránkách www.modelklubhat.blogspot.com. Všechny akce Model klubu Hať
jsou určeny pro širokou veřejnost. Těšíme se za vaši účast.

Pozvánka na Navigační pohár Petra Tučka
V sobotu 18. května 2019
bude Model klub Hať pořádat
prestižní
leteckou
soutěž
Navigační 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 a fotografování míst na soutěžní trati.
Letová trať navigační soutěže o Pohár Petra Tučka povede přes Hlučínsko a Opavsko
v přibližné délce tratě 120 km. Předpokládá se slet až 25 soutěžních posádek. Model klub
Hať se tak zařadí mezi dalších devět sportovních leteckých klubů, které letos Navigační
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

29

Zahrádkáři zvou na zájezd
Zahrádkáři z Hati zvou na jednodenní zájezd do polského městečka Pzscyna, které se
pyšní krásným neobarokním zámkem, oborou se zubry a skanzenem.
Zájezd se koná dne 11.5.2019.
Cena pro nečleny je 340,- Kč. Přihlásit se můžete u paní Heleny Nawrathové,
Lipová 159, telefon: 702362781.
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INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Plačková Ludgarda

90 let

Zezulová Vlasta

90 let

Klemencová Berta

88 let

Csörgeiová Katarina

87 let

Gogolínová Leopoldina

87 let

Brož Robert

86 let

Hluchníková Olga

85 let

Janošová Hilda

85 let

Hruška Jan

83 let

Kučerová Gabriela

83 let

Hluchníková Felicita

83 let

Valach Ondřej

82 let

Plachtová Terezie

80 let

Kostelník Gerhold

82 let

Plačková Edeltauda

80 let

Hopenštoková Marta

82 let

Sedlaczková Ingeborg

80 let

Matušková Matylda

81 let

Moravec Hubert

80 let

Šajban Ján

81 let

Cigánová Anna

80 let

Tvrdá Marie

81 let

Ronczka Reinhold

80 let

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