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SLOVO STAROSTY

„Vánoce... hřejivé teplo domova, pospolitost, radost v dětských očích… Prostě období
klidu a míru ve světě a také v našich srdcích.“
Vážení spoluobčané, určitě nejsem jediný, kdo má pocit, že ten letošní rok mu uplynul
neuvěřitelně rychle. Možná mnozí z Vás, stejně jako já, v každodenním shonu a starostech
mnohdy ani nestačili zaregistrovat, jak rychle ubíhaly jednotlivé dny, týdny a měsíce právě
končícího roku.
Až zapálené svíce na adventních věncích, které zdobí svátečně prostřené stoly v našich
domovech, nás uvedly do reality – máme tu už dobu adventní a za dveřmi i vánoce. Děti
mají spočítáno, kolik dnů zbývá do Štědrého dne, kdy se rozsvítí stromeček a Ježíšek nadělí
toužebně očekáváné dárky. Vánoční atmosféru již navodila výzdoba v naší obci,
v zahradách u našich domovů se již objevili krásně ozdobené vánoční stromečky.
Vánoce jsou podle mne nejkrásnějšími svátky především pro naše nejmladší. Vždyť
není nic krásnějšího, než spatřit radující se oči dítěte nad právě rozbaleným dárečkem pod
stromečkem.
Vánoce ale nejsou pouze „nazdobený stromeček obložený mnoha dárky, slavnostní
večeře, pouštění lodiček ze skořápek ořechů, rozkrajování jablíček, zpívání koled,“ ale jsou
hlavně o přátelství, které se vyznačuje vzájemnou náklonností, láskou a porozuměním.
Právě v této vánoční době bychom si měli uvědomit, jak jsme se chovali ke svým blízkým,
přátelům, spolupracovníkům, občanům… byli jsme k nim upřímní, ohleduplní, chtěli jsme
pro ně jen to nejlepší? Žádné jiné období v roce se nevyznačuje takovou srdečností a
pocitem sounáležitostí jako právě období vánoc.
Všem dospělým přeji klid a rodinnou pohodu, neboť jste to právě Vy, na kom vytváření
krásné vánoční atmosféry závisí nejvíce. Vánoce a konec roku s sebou přinášejí nejen
chvíle, které věnujeme výběru těch správných dárků, ale také při úklidu domácnosti, neboť
každá hospodyňka či hospodář chce mít na vánoce pečlivě uklizeno a napečeno. Proto
bychom v tomto vánočním čase neměli zapomenut na to hlavní – vlastní rodinu. Přeji Vám,
ať nezůstanete sami, ať máte kolem sebe své nejmilejší a nejbližší.
V samotném závěru roku je vhodná doba na poděkování. Chtěl bych touto cestou
poděkovat vedení naší ZŠ a MŠ p.o., celému učitelskému sboru a všem ostatním
zaměstnancům za aktivity připravené pro rodiče našich dětí a ostatní spoluobčany.
Poděkování za celoroční činnost patří všem spolkům působícím v naší obci, ŘKF Hať a
soukromým zemědělcům.
Na úplný závěr mi dovolte poděkovat celému zastupitelstvu obce, kulturní a sociální
komisi při obecním úřadě a všem zaměstnancům obecního úřadu za celoroční práci. Děkuji
všem občanům, kteří se jakoukoliv měrou podíleli v letošním roce na rozvoji a zkrášlení
naší obce. Děkuji rovněž všem, kteří svou reprezentací šíří dobré jméno naší obce v různých
oblastech.
Dovolte mi, abych připojil tento drobný apel pro nás všechny. Nezapomínejme v tomto
čase na své blízké, rodiny a přátele a najděme si v tomto výjimečném období i čas sami na
sebe.
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Vážení spoluobčané, chtěl bych Vám ještě jednou popřát jménem zastupitelstva obce,
ale i jménem svým příjemné, pokojné a požehnané prožití vánočních svátků a hodně štěstí,
zdraví v novém roce 2020.
Werner Vyletělek, starosta obce

SLOVO MÍSTOSTAROSTY

Vážení spoluobčané,
rok 2019 se pomalu blíží ke svému konci, a proto si dovolím bilancovat tento rok
z pohledu realizovaných stavebních akcí, které opět přispěly ke zlepšení života v obci a ke
zkrášlení celkového vzhledu obce.
V jarních měsících byla dokončena stavba cyklostezky poldr Pískovna – Příční, která
byla během zimního období roku 2018 přerušena. Provedla se pokládka obrusné vrstvy a
konečné úpravy krajnice komunikace a okolního terénu. Jak už jsem informoval
v březnovém čísle zpravodaje, získala obec na tuto stavbu dotaci z evropských fondů ve výši
85 % a ze státního rozpočtu ve výši 5 %. Jedním z indikátoru poskytnutí dotace je sledování
četnosti pohybu chodců a cyklistů. Z tohoto důvodu bylo na cyklostezce instalováno mobilní
sčítací zařízení v její spodní části u poldru, které je vybaveno teplotním čidlem
monitorujícím procházející chodce, a nainstalované magnetické smyčky v komunikaci
zaznamenávají počet projíždějících cyklistů. Uvedené zařízení nepořizuje obrazový
záznam. Nově zbudována cyklostezka svou kvalitou a polohou přímo vybízí občany
k relaxu, ke klidným procházkám do nádherné přírody a z nejvyššího bodu cyklostezky jsou
i pěkné výhledy do okolní krajiny a na samotnou obec. Chodci a cyklisty je cyklostezka
velice využívána o čemž svědčí i záznamy z mobilního sčítače např. v neděli 17. 11.
zaznamenalo zařízení 112 chodců a v pondělí 18. 11. projelo cyklostezkou 52 cyklistů. Za
první měsíc provozu od 18. 10. do 18. 11. prošlo po cyklostezce 1 048 pěších a 898 cyklistů.
V jarních měsících jsme ještě na uvedenou stavbu podali žádost o dotaci z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci Programu na podporu financování akcí s podporou EU.
Naše žádost byla úspěšná a na stavbu jsme získali dalších 8% z uznatelných investičních
nákladů, které jsou ve výší 6 219 278,- Kč.
Na tuto stavbu jsme navázali v podzimních
měsících, kdy byla provedena celková oprava
povrchu účelové komunikace Příční položením
asfaltobetonové obrusné vrstvy a to v úseku od
věrné elektrárny až po napojení na cyklostezku
Křižanovická. Tímto se podařilo propojit horní část
obce s dolním koncem novou a bezpečnou
komunikací o délce téměř 4 km, která svou kvalitou
láká občany ke krásným a klidným procházkám

3

okolní přírodou mimo intravilán obce. Na přiložené katastrální mapě je celá trasa vyznačena
tučně.
Ne vždy se nám v získávání dotačních prostředků na realizované stavby v obci takto
daří. V letošním roce jsme podali 4 žádosti o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Ve všech případech jsme se umístili pod
čarou schválených žádostí, tedy v náhradních projektech z důvodu značného převýšení
alokovaných finančních prostředků.
Další
realizovanou stavbou
v tomto roce byla
oprava
místní
komunikace Višňová
včetně
opravy
propustku, mostu přes
potok Bečva (v pořadí
již čtvrtý opravený
most v obci) a sjezdů
k jednotlivým nemovitostem. Na tuto stavbu jsme také podali žádost o dotaci na
Moravskoslezský kraj do programu Podpora obnovy a rozvoje venkova 2019 v MSK.
V tomto případě jsme byli úspěšní a na stavbu jsme získali dotaci v maximální možné výši
400 000,- Kč. Dodavatelem stavby na základě výsledku výběrového řízení byla firma
Stavby a statika, s.r.o. z Třince a celkové náklady na opravu činily 3 646 773,- Kč. V
listopadu byly také dokončeny práce na stavbě „Propojení vodovodu a kanalizace mezi obcí
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Hať a Darkovice“. V tomto případě podala nejnižší cenovou nabídku do výběrového řízení
firma K2 stavební Moravia, s.r.o. z Ostravy ve výši 3 137 944,- Kč. Na stavbě se bude
pokračovat na jaře příštího roku vybudováním chodníku podél státní komunikace mezi
obcemi Hať a Darkovice včetně jeho osvětlení. Tato firma také v jarních měsících letošního
roku odvedla bezvadnou práci při vybudování nové hřbitovní zdi před farní budovou.
Náklady na opravu zdi byly ve výši 595 333,- Kč.
Samozřejmě mimo velkých staveb jsme se také zaměřili i na zvelebování obce – byla
provedena úprava travnatého prostranství před prodejnou JO v dolní části obce, kde byla
realizována výsadba okrasných stromů a keřů a současně se provedla dosadba zeleně u
kulturního domu. Zpracování projektové dokumentace a samotnou realizaci výsadby jsme
zadali firmě Zahradnictví Korner z Ostravy – Koblova. Ve výsadbě zeleně v obci, ale i na
obecních pozemcích mimo obec budeme pokračovat i v dalších letech. Za zmínku taktéž
stojí i rozšíření parkovacích míst na parkovišti pod hřbitovem a vybudování chodníku od
ulice K Hubertu až ke hřbitovu (podél parkoviště). V období hlavních prázdnin se
pokračovalo v rekonstrukci elektroinstalace v základní škole, tentokráte v budově mateřské
školky a školní jídelny.
V listopadu započaly výkopové práce související s opravou povrchu Staré Šilheřovické
cesty, která se napojí na účelovou komunikaci U křivé lípy. Na základě výsledku
výběrového řízení byla stavba zadaná firmě SILNICE MORAVA s.r.o. z Krnova za
nabídkovou cenu 3 905 368,-Kč. Z důvodu příznivých meteorologických podmínek se
podařilo stavbu z větší části dokončit – je položena finální vrstva asfaltového betonu a zbývá
dodělat příkopy a závěrečné terénní úpravy krajnice komunikace.
Vážení spoluobčané, závěrem mi dovolte popřát Vám příjemné a radostné prožití
vánočních svátků a v Novém roce 2020, ve kterém si připomeneme 770. výročí od první
písemné zmínky o založení obce, mnoho osobní a rodinné pohody, pevné zdraví a spoustu
elánu do života.
Mgr. Milan Šula, místostarosta obce

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo obce se na své 6. schůzí zabývalo především:
• Obecně závazná vyhláška obce Hať č. 1/2019 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání
se stavebním odpadem na území obce Hať
• Projednání výroční zprávy o činnosti ZŠ a MŠ p.o. Hať za školní rok 2018 -2019
• Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích č. 2/2019
• Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK v rámci „Programu na podporu
financování akcí s podporou EU“ – na realizaci projektu „Cyklostezka poldr Pískovna
– Příční“, registrační číslo projektu CZ.11.2.45/0.0/0.0/16025/0001243,
realizovaného v rámci programu Interreg V-A Česká republika – Polsko“
• Změna čl. 3 Fondu obnovy vodohospodářského majetku
• Žádost o směnu nebo odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2985 v k. ú. Hať
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• Žádost o směnu obecního pozemku parc. č. 2855/2 k. ú. Hať o výměře 111 m2 za
pozemek parc. č. 2855/1 o výměře 133 m2 v k. ú. Hať
• Žádost o odkoupení části obecního pozemku parc. č. 3041/1 k. ú. Hať
• Návrh plánu práce finančního výboru na rok 2020
• Návrh plánu práce kontrolního výboru na rok 2020
• Projednání výsledku hospodaření obce k 30. 11. 2019
• Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
• Projednání návrhu rozpočtu obce na rok 2020

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

Žádosti o pronájem bytu
Žádosti o úpravu – snížení obrubníků
Hromadným označením psů – mikročipy
Příspěvkem na TDO
Žádosti o úpravu – snížení obrubníků
První pomoc není věda – publikace
Projednání registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci „Zpracování
digitálního povodňového plánu vybudování varovného a výstražného systému
ochrany před povodněmi pro obec Hať“
Obecně závaznou vyhláškou č.1/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hať
Žádosti o poskytnutí jednorázového peněžního daru
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – Cyklostezka – poldr Pískovna
Novelou zákona o místních poplatcích
Žádostí o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
Termíny zasedání ZO na rok 2020
Smlouvou o sběru a likvidaci odpadu
Žádosti o směnu nebo odkoupení části obecního pozemku parc. č. 2985 v k. ú. Hať
Změnou čl. 3 Fondu obnovy vodohospodářského majetku
Návrhem rozpočtu obce Hať na rok 2020
OZV č.2/2019 o místních poplatcích
Střednědobým výhledem rozpočtu 2021- 2023
Programem 6. zasedání ZO
Pokynem k inventarizaci majetku obce včetně pohledávek a závazků
Cenovým výměrem č.1/2020 pro stanovení ceny vodného z veřejného vodovodu a
ceny stočného
Cenovým výměrem č.2/2020 za svoz a likvidaci TDO
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INFORMUJEME
♣ CENOVÝ VÝMĚR č. 1/2020 pro stanovení ceny vodného z veřejného vodovodu a
ceny stočného
Celková cena v Kč
(včetně DPH)
cena vodného

17,00 Kč/m3 + zákonem daná sazba DPH
(15%)

26,00 Kč/m3 + zákonem daná sazba DPH
(15%)
Cenový výměr č. 1/2020 nabývá účinnosti dnem 3. 1.2020.
cena stočného

19,55 Kč
29,90 Kč

♣ CENOVÝ VÝMĚR č. 2/2020 za svoz a likvidaci TDO firmou OZO Ostrava, s.r.o.
na území obce Hať

Tarif

Objem
pop.nádoby

Četnost svozu

P 101

80 litrů

1x za 14 dní

Celková
cena v Kč
(včetně
DPH)
1430,-

P 191

80 litrů

1x za 4 týdny

890,-

P 201

110/120 litrů

1x za 14 dní

1820,-

P 206

110/120 litrů

3060,-

P 267+ P 266

110/120 litrů

1x za 14 dní – 2 nádoby
1x za 14 dní v zimě – 2 nádoby
1x za 14 dní v létě – 1 nádoba

2540,-

Zimní období je stanoveno od 1. 10. do 30.4. a letní od 1.5. do 30.9.
Cenový výměr č. 2/2020 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2020.
♣ Oznámení občanům obce Hať o změně Územního plánu v k. ú. Hať dle ustanovení §
46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon)
Obec Hať oznamuje, že se začíná připravovat změna Územního plánu obce Hať. Případní
zájemci o změnu mohou své žádosti podávat na Obecním úřadě Hať na stavebním odboru,
k rukám paní Svatavy Jahnové, kancelář č. 24 do konce roku 2019 v době úředních hodin.
Žádosti budou následně předány pořizovateli (MěÚ Hlučín), který k jednotlivým žádostem
vypracuje stanovisko a předloží je jako změnu ÚP Zastupitelstvu obce Hať k rozhodnutí.
Zastupitelstvo rozhodne o každé žádosti, zda ji zařadí do změny ÚP či nikoliv.
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V rámci procesu pořizování změny ÚP můžou k jednotlivým požadavkům uplatnit svá
stanoviska dotčené orgány, z nichž může vyplynout, že s některými požadavky nebudou
souhlasit a bude nutné je ze změny ÚP vypustit.
Apelujeme proto na případné zájemce o změnu ÚP, aby neotáleli. Na později podané
žádosti nebude brán zřetel, a tudíž nebudou zařazeny do změn na pořízení nového ÚP a
to z důvodu náročného procesu přípravy a zpracování změny ÚP. Tito zájemci si změnu
budou muset uhradit z vlastních nákladů.
Děkujeme za pochopení.
S. Jahnová, stavební odbor

♣ Oznámení - nové jízdní řády společnosti Transdev Morava s.r.o.
Od 15. 12. 2019 platí nové jízdní řády. Na lince č. 290 dochází k těmto změnám:
Spoj č. 310 bude odjíždět ze zastávky Hať – točna ve 4:28 hod.
Spoj č. 8 odjezd ve 4:43 hod. ze zastávky Hať – Šelvická je zrušen
Spoj č. 32 odjezd v 7:11 hod. ze zastávky Hať – garáž je ukončen na aut. nádraží
v Hlučíně
Spoj č. 45 odjezd z Ostravy v 14:34 hod. je prodloužen až na zastávku Hať – točna
Spoj č. 49 odjezd z Hlučína – aut. nádraží v 15:05 hod. je zrušen
Spoj č. 29 odjezd ze zastávky Hať – garáž v 12:41 hod. je zrušen
♣ Platba vodného za II. pololetí roku 2019
Obec Hať nabízí svým občanům dvě možnosti platby za vodné a stočné. Úhradu můžete
provádět v hotovosti v pokladně obecního úřadu v době pokladních hodin vždy ve
stanoveném termínu pro příjem hotovosti za fakturované období nebo je možné vodné
a stočné hradit převodem z účtu. Projevíte-li nově zájem o úhrady převodem z účtu,
kontaktujte OÚ: tel.: 595020665, mail: kalvarova@obechat.cz
Hotovostní platbu vodného a stočného za II. pololetí roku 2019 proveďte v pokladně OÚ
(přízemí)
v termínu od 17. 2. 2020 do 27. 2. 2020.
Pokladní hodiny
pondělí
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
úterý
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
středa
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
čtvrtek
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
♣ Místní poplatek ze psů na rok 2020
Splatnost místního poplatku ze psů je k datu 31. 3. 2020. Poplatek činí za prvního psa
120,-Kč/rok a za druhého a každého dalšího psa 180,-Kč/rok. Majitelé psů, kteří hradí
poplatek v hotovosti, mohou úhradu provádět v pokladně OÚ v době pokladních hodin.
Majitelům psů, kteří hradí poplatek bankovním převodem, budou podklady k úhradě
zaslány na mailovou adresu.
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♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání.
V Hati se vítání příští rok uskuteční dvakrát, na jaře a na podzim. Jarní Vítání proběhne
v neděli 19. 4. 2020. Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno
do života a zapsáno do kroniky občanů obce Hať, prosíme, aby tuto skutečnost oznámili
s předstihem na Obci Hať – kancelář č. 17, kde obdrží bližší informace a příslušný
tiskopis k vyplnění. Přivítat je možné novorozence s trvalým pobytem v obci
Hať. Doložte rodný list dítěte a občanský průkaz matky. Na akci je možné přizvat
například také prarodiče. Program zpestří krátké vystoupení a novorozeňátka obdrží
drobné dárky.
♣ Svoz popelových nádob v době Vánoc
OZO Ostrava oznamuje vánoční provoz odvozu popelových nádob:
úterý 31. 12. 2019 – odvoz popelnic beze změn
středa 1. 1. 2020 – se neodváží – odvoz je přesunut na čtvrtek 2. 1. 2020
♣ Provozní doba Obecního úřadu v Hati během vánočních svátků
23. 12. 2019 pondělí
ZAVŘENO
27. 12. 2019 pátek
ZAVŘENO
30. 12. 2019 pondělí
8.00 - 15.00
31. 12. 2019 úterý
ZAVŘENO
Pokladna pro hotovostní platby bude uzavřena od 20. 12. 2019 do konce roku.
♣ Knihovna Hať: bude otevřeno až v úterý 7. 1. 2020
♣ BIO odpad ze zahrádek a domácností
Od prosince 2019 do března 2020 je otevřeno pro odkládání BIO odpadu pouze sběrné
místo na MK Lipová (objekt ČOV Hať) a to každé první úterý v měsíci od 16.00 do 18.00
hodin (tj. 7. 1. 2020, 4. 2. 2020 a 3. 3. 2020).
Od dubna 2020 (poprvé 7. 4. 2020) budou v provozu opět obě sběrná místa (na MK Pod
Olšinou – bývalá skládka a na MK Lipová – objekt ČOV) a to každé úterý od 16.00 do
18.00 hodin.
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v roce 2020
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele obce Hať. Fyzické osoby mohou v níže
uvedeném časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Přistavení a svoz kontejnerů:
sobota dne 25. 4. 2020 a sobota dne 29. 8. 2020, 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
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♣ Ukončení činnosti zubní ordinace v Hati
K 31.12.2019 bude ukončena činnost zubní ordinace v Hati.
Originály zdravotní dokumentace budou uloženy v souladu se zákonem v archívu
Krajského úřadu MS Kraje.
Náhradního stomatologa se prozatím nepodařilo zajistit.

Z DĚNÍ V OBCI
Setkání seniorů v Hati
Obec Hať pokládá setkání se svými staršími spoluobčany jako jednu z mála možností,
jak svým seniorům dát najevo, že na ně obec myslí a nezapomíná na ně. Toto setkání pořádá
také jako výraz poděkování seniorům za jejich celoživotní práci, za výchovu jejich dětí a za
vše, co podle svých sil dělají pro své rodiny a mnozí z nich ještě i pro obec. V pátek 18.
října 2019 toto setkání proběhlo v sále v Hostinci U Sv. Mikuláše v Hati. Zúčastnilo se 119
seniorů, kteří se sešli, aby si vzájemně popovídali, poseděli, zkrátka se pobavili a přišli na
jiné myšlenky.
Úvodním slovem zahájil toto setkání starosta pan Werner Vyletělek. Informoval
seniory o činnosti obce během roku 2019 a následně jim pověděl o plánech a vizích pro rok

2020. Popřál všem seniorům mnoho štěstí a zdraví do dalších let. Nezapomněl vyzdvihnout
3 nejstarší účastnice a 3 nejstarší účastníky tohoto setkání. Ženy obdařil krásnou kyticí a
pánové obdrželi láhev vína. Následovala výborná a chutná večeře, za jejichž přípravu
děkujeme manželům Hawlikovým a studentům SOU Šilheřovice patří poděkování za
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vynikající zákusky. Překvapením bylo vystoupení kouzelníka pana Ondřeje Sládka mladého kouzelníka a velmi zručného manipulátora, mistra České republiky v moderní
magii a nejlepšího manipulátora České republiky. Pan Ondřej Sládek je vítězem řady
českých i mezinárodních kouzelnických soutěží a festivalů. Potom už čas patřil seniorům,
aby mohli pobesedovat, popovídat si o starostech i radostech běžného života či zavzpomínat
na své mládí, na své sousedy – spoluobčany, kteří již nejsou mezi námi, zazpívat si nebo i
zatancovat.
Na tomto místě patří poděkování
majitelům a personálu Hostince U Sv.
Mikuláše v Hati za přijetí v krásném,
čistém a kultivovaném prostředí a
vynikající profesionální obsluhu, hudbě
pana Karla Višnického za pěkný
hudební doprovod, Kamilu Bančíkovi
za fotografování a členkám sociální
komise obce za přípravu a organizaci
setkání. A největší poděkování patří
všem seniorům, kteří přišli a projevili
tak zájem o dění v naší obci Hať.
Vítání občánků
Dne 6.října 2019 se uskutečnilo slavnostní vítání občánků do života. Celkem bylo
přivítáno 11 dětí, 6 holčiček a 5 chlapečků. Po zápisu do pamětní knihy byly předány dětem
dárky a maminkám kytička. Děti ze ZŠ předvedly pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky
Kostelnikové a Marie Štěpánové hezký program. Rodiče si nechali vyfotografovat děti v
kolébce paní fotografkou.
Pamětní místa – farská lípa
Na pozemku Římskokatolické farnosti Hať, na farské zahradě, roste lípa. Lípa
velkolistá (Tilia platyphyllos). Jedná se o mohutného stromového veterána ve stáří cca 150
let, i více.
Stromy, tak jako vše na naší zemi, mají svou životnost. I naše farská lípa pomalu
dožívá. Její zdravotní stav se stále zhoršuje, ale musíme se snažit udělat vše proto, aby
s námi vydržela co nejdéle.
Lípa roste jako solitér v travnaté ploše a vyznačuje se mohutným kmenem o obvodu
460 cm. Kmen je mírně nakloněný, což strom ozvláštňuje. Momentální výška stromu je 16.5
metru. Větvení stromu je přeslenité s několika tlakovými vidlicemi. Lípa byla v minulosti
několikrát odborně ošetřena. Byl prováděn bezpečnostní ořez, v koruně byla instalována
pevná vazba a na dutiny v korunních větvích byly připevněny stříšky proti zatékání.
V kmeni stromu se nachází rozsáhlá dutina, strom je napaden houbovou chorobou
lesklokorkou tmavou. Zdravotní stav stromu byl také opakovaně konzultován s odborníky
z Agentury ochrany přírody a krajiny ČR.
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V letošním roce, konkrétně dne 11. 10. 2019, bylo rovněž na doporučení AOPK ČR
provedeno přístrojové měření - tahová a tomografická zkouška.
Tomografická zkouška je novou metodou nedestruktivního testování dřevin. Tomograf
na základě umístění jednotlivých sond po obvodu kmene a poklepem kladívka na sondy,
zvládne vykreslit poměrně přesně napadení dřeva. V programu se ukáže skrytá dutina i
pokročilá hniloba. Díky programu a zadání parametrů stromu, lze získat i údaj o stabilitě
stromu v daném bodě. Akustický tomograf je pomocníkem při určování bezpečnosti stromů.
Farská lípa byla podrobena měření ve výšce 50 cm a 160 cm nad zemí a měření prokázala
výskyt rozsáhlé dutiny. Přesto akustický tomograf vyhodnotil stav stromu jako stabilní a
nižším nebezpečím selhání stromu.
Druhým přístrojovým měřením zhodnocujícím zdravotní stav stromu, které bylo
provedeno, je tahová zkouška. Jedná se o komplexní hodnocení statiky stromu jako celku.
Testuje jak odolnost proti zlomu, tak odolnost vůči vyvrácení. Tahovou zkouškou bylo
zjištěno, že lípa je odolná vůči vývratu a zlomu ve kmeni.
Odborné stanovisko AOPK ČR i přístrojové testy zhodnotily stav farské lípy jako
uspokojivý. Je ovšem potřeba provést vhodné pěstební opatření – redukční ořez se snížením
těžiště
koruny,
odstranění výmladků,
nové pevné vazby
kosterních větví a
zastřešení
dutin.
Nadále je také potřeba
sledovat stav stromu.
Při splnění těchto
podmínek
může
s námi farská lípa
ještě několik let
setrvat.
Stromy
jsou
rostliny velice blízké
člověku. Díky nim
dýcháme, dávají nám
plody i dřevo. Jsou
nedílnou
součástí
krajiny, kterou s lehkostí utvářejí i několik staletí. Zeleně, a to nejen starých stromů, je dnes
čím dál měně. Ustupují moderní výstavbě. Opravdu starých stromů v současnosti nalezneme
jen poskrovnu. Výjimkou jsou snad jen zámecké parky nebo arboreta. Važme si proto
velikánů mezi námi, važme si nejen naší haťské farské lípy – živé připomínky starých časů.
Pk
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Co když pokazíte něco v práci a zaměstnavatel po vás bude chtít náhradu škodu?
Řešte to včas
Přezdívá se jí taky pojistka na blbost. I když nemá s hloupými lidmi nic společného.
A o kom nebo spíš o čem je vlastně řeč? O pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu
povolání. Tenhle dlouhý název i přezdívka ale jednoznačně vystihují důležitou vlastnost
tohoto pojištění.
Je totiž vhodné pro všechny, kteří nechtěně způsobí svému zaměstnavateli škodu
vlastním pochybením. A nemusí být vůbec hloupé. Při pásové výrobě třeba špatně
zmáčknete nějaké tlačítko nebo nepozorností přeprogramujete nějakou drobnost. Jenže
taková drobnost může zničit výrobu celé šarže výrobku. Ale možností chyb v nejrůznějších
povoláních se vyskytuje celá řada. Můžete ztratit nebo třeba zničit drahý služební notebook
nebo ještě hůř služební automobil. Všichni jsme jen lidi a děláme chyby. Nebo nás potká
nešťastná náhoda.
Tak proč se nepojistit?
Roční pojistné v případě pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání totiž není
zase tak finančně náročné. Pohybuje se v řádu stovek až několika tisíc korun ročně.
Samozřejmě záleží na rizikovosti vašeho povolání i nastavených limitech plnění.
Pojistka „na blbost“ se vztahuje na škody na zdraví, škody na majetku i finanční škody.
Můžete ji uplatnit i na škody vzniklé při služebních cestách. Při sjednání pojištění si navíc
zvolíte, jestli se má vztahovat jen na škody vzniklé v Česku nebo i jinde v Evropě
a po světě.
Až do výše 4,5 násobku vašeho průměrného měsíčního platu
Pokud způsobíte svému zaměstnavateli škodu a ten vám vaše pochybení dokáže, může
po vás chtít náhradu škody až do výše 4,5 násobku vašeho průměrného měsíčního platu.
Zaměstnavatel ji musí vyčíslit a nárok vám oznámit do jednoho měsíce od vzniku škody. To
znamená, že není nutné se pojišťovat na extra vysoké částky, pokud nemáte stotisícový plat.
V případě, že je váš průměrný měsíční plat kolem 25 tisíc korun, maximální částka,
kterou po vás může zaměstnavatel vymáhat, činí 112 500 Kč. Výše pojistného plnění tak
u vás může činit maximálně 115 tisíc.
Nezapomeňte na spoluúčast
Je to logické - v případě uplatnění pojistky musíte počítat se spoluúčastí. Přece jen jste
škodu způsobili vy. Výše spoluúčasti se pohybuje od 10 do 30 procent, přičemž procento
spoluúčasti se odvíjí mimo jiné od výše pojistné částky.
Nejste si jistí, jestli máte svoje pojištění odpovědnosti za škodu při výkonu povolání
nastavené správně, nebo ještě pojistku vůbec sjednanou nemáte? Ozvěte se mi přes stránku
s kontakty, určitě s tím umím pomoci.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám mobilní aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 16 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi jak
klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky. Kam s nimi,
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když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu. Úsporné
zářivky a LEDky je však potřeba odevzdat k recyklaci. Díky recyklaci se totiž využije více
než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Zářivky navíc obsahují malé množství
jedovaté rtuti, kterou je třeba ekologicky zneškodnit.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem
okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti
EKOLAMP.
Aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket, obecní
úřad, nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci si můžete
zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem Android nebo
iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis jednotlivých
druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.
QR kód iOS

QR kód Android

V naší obci Hať můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat na technickém dvoře
v Hati, ul. Na Stráni 1 - každé první úterý v měsíci – otevřeno od 16.00 do 18.00 hod.
nebo zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna na Obecním úřadě, ul. Lipová 86
v přízemí. V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. Zpětný odběr světelných
zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Hať zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří
obec Hať finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci
nebezpečných odpadů. Více se o problematice nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a
jinými elektrozařeními dočtete na www.ekolamp.cz.

Vánoce seniorů: Svátky samoty a smutku?
Štědrý den klepe na dveře a většina z nás se těší, jak jej stráví v kruhu rodiny. Pro
někoho však Vánoce nejsou o pojídání cukroví, zpívání koled a radosti. Ano, mluvíme o
seniorech. Abychom byli přesní tak o těch, kteří tráví vánoční svátky sami, ať už doma,
nebo v domě s pečovatelskou službou. Chybí jim to podstatné, co vytváří ono štědrovečerní
kouzlo – rodina. A tak, snad aby překonali tíživý smutek z osamění, vzpomínají na doby,
kdy je obklopovali ti nejbližší. Na dobu, kdy i pro ně byly Vánoce šťastné a veselé. Bohužel
tyto „cesty do minulosti“ problém nevyřeší. Většinou se totiž namísto pousmání a zlepšení
nálady dostaví o to svíravější stesk a deprese. V důsledku toho staří lidé uvažují nad
hodnotou svého života, vyčítají si, že ještě neodešli ze světa, že jsou pouze na obtíž a nikoho
už nezajímají. A to je rozhodně špatně. Jestliže si tyto negativní otázky pokládáte
dennodenně bez ohledu na to, jestli jsou Vánoce, nebo běžný den, může jít o psychickou
poruchu a bez pomoci psychologa se neobejdete.
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Jak zvládnout vánoční samotu?
V první řadě se snažte nemyslet na to,
jaké byly minulé Vánoce, vzpomínky jsou
sice krásné, ale v tomto případě
nepomůžou. Pokud máte rodinu, která by
s vámi svátky trávit chtěla, ale vy je
neustále odmítáte s tím, že jim nechcete
přidávat starosti, změňte to. Pro jednou
neberte přílišné ohledy na jejich pohodlí a
nabídku přijměte. Uvidíte, že v kruhu nejbližších se vám o dost zvedne nálada. A rozhodně
si nemusíte dělat starosti s tím, že si nemůžete dovolit drahé dárky. Stačí úplná drobnost a
největší radost určitě uděláte jen svou přítomností. Pokud nemůžete trávit svátky
s příbuznými, nebo jednoduše nechcete opustit své zázemí a své zvyky, zkuste se domluvit
s kamarádkou/kamarádem, který je také o Vánocích sám.
Jste-li aktivním důchodcem, vánoční období na vás působí depresivně a nemáte s kým
byste trávili Štědrý den, zkuste se od tohoto svátku odpoutat. Vyrazte na nějakou příjemnou
dovolenou, ať už na hory, nebo k moři. Zbořte konvence, vždyť už si to opravdu můžete
dovolit a na nikoho nemusíte brát ohledy. Nikdy není pozdě na změnu. Nehledě na to, že
mnoho hotelů nabízí na Vánoce speciální program od slavnostního menu, po drobné dárečky
a večerní zábavu.
Pokud na dovolenou vyrazit nechcete nebo nemůžete, zkuste zapátrat po akcích
v okolí. Na internetu naleznete různé spolky, které seniorům připravují vánoční večírky
apod. Stejně tak nabízí program i některé domovy pro seniory apod. Přijdete tak do kontaktu
s lidmi, navzájem si zlepšíte náladu a ve veselém duchu si můžete dovolit i zavzpomínat na
minulost. Pozor však na jeden podstatný fakt. Ono totiž samota není osamělost. V čem je
rozdíl? Pokud jste sami, napraví to pobyt ve společnosti jiných lidí. Pokud jste však osamělí,
můžete se obklopit davem lidí, a stejně budete neustále pociťovat smutek. Za osamělostí je
vždy nějaký podstatný důvod – ať už spory v rodině, nezájem příbuzných apod. A právě tato
osamělost vede k úvahám o dalším smyslu života a může způsobit vážné zdravotní a
psychické obtíže. Jde o pocit, který vás neopouští po celý rok, avšak o Vánocích je o to
intenzivnější.
Proto doporučuji v takovýchto chvílích vyhledat pomoc. Existují různé linky pro
seniory, které jsou dostupné 24 h, a to i o Vánocích a svátcích. Můžete se tak rozpovídat o
svém trápení a získáte radu, kam se dále obrátit o pomoc. Pracovníci linek bývají velmi milí,
vstřícní a ochotní, proto se nemusíte bát na některou zavolat.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz
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Pokud řešíte podobný, nebo jiný problém, můžete si objednat konzultaci na
www.mojra.cz. Použijte slevový kód HAT a získáte slevu 10 % z ceny objednávky.
Případné otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo
volejte na +420 731 226 690.

KULTURA
Obec Hať spolu s kulturní komisí
srdečně zve všechny občany na

ZPÍVÁNÍ POD VÁNOČNÍM
STROMEM
ve čtvrtek 26.12.2019 v 16.30 hodin.
Přijďte si zazpívat koledy pod obecní vánoční
strom u kulturního domu.

18.1.
24.a 26.1.
31.1.
8.2.
14.2.
15.2.
22.2.

♫
♪
♫
♪
♫
♫
♪

Plesová sezóna 2020 v Hati
Obecní ples (kulturní dům)
Dětské plesy (kulturní dům)
Ples Unie rodičů (Hostinec u Sv. Mikuláše)
Hasičský ples (kulturní dům)
První ples MODEL KLUB (Hostinec u Sv. Mikuláše)
Chovatelský ples (kulturní dům)
Sokolský ples (kulturní dům)
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Obec Hať Vás zve na

NOVOROČNÍ
KONCERT
v neděli 05.01. 2020 v 16.00 hod.
v kostele sv. Matouše v Hati
Zazní:
Antonín Reicha - Grand quintet pro lesní roh a smyčcový kvintet,
op.106
Henri Wienawski – Legendy, op. 17, housle a klavír
Sborové duchovní skladby
4 části z České mše vánoční – J. J. Ryba

Účinkují:
Chorus Ostrava
Chrámový pěvecký sbor sv. Matouše a sv. Hedviky
Pavel Kozel
Petr Kozel – lesní roh ( Poznaň)
Kinga Sobecka – housle (Poznaň)
Eliška Novotná – klavír
Diriguje Petra Rašíková
Dobrovolné vstupné bude věnováno na opravu varhan v kostele sv. Matouše v Hati.
Srdečně zveme.
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Český svaz chovatelů ZO Hať
zve všechny občany na tradiční

Chovatelský ples
v sobotu 15. 2. 2020
ve 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Hati.
K tanci, poslechu a dobré náladě hraje skupina Mirabel.
Můžete se těšit na bohatou tombolu a občerstvení.
Předprodej vstupenek v hodnotě 150,- Kč
u Mgr. Milana Šuly,
U Bečvy 23, Hať, tel. 732 967 800 nebo na OÚ Hať.
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Projekt N.A.Ď.E.Ž.D.A.
Astrokomedie o jednom
vědeckém experimentu
na pozadí mise sovětských kosmonautů
na Mars.
Přijměte pozvání na divadelní představení
amatérského karvinského souboru K.V.A.S.
s názvem Projekt N.A.D.Ě.Ž.D.A.
Autor Tomáš Kovanda.
Kulturní dům Hať
pátek 6.3.2020
začátek 19.00 hodin
cena 80,-Kč
Předprodej vstupenek v pokladně OÚ
od 17.2.2020.
Je možné s někým strávit delší dobu a mít ho
přitom stále rád? Je možné být s někým zavřený déle v jedné místnosti a nemít chuť ho po
čase zabít? Je možné zachovat si vlastní hodnoty, zdravý rozum, loajálnost vůči své zemi i
miliony kilometrů daleko? A je vlastně vůbec možné letět na Mars a nezbláznit se? Skupinu
sovětských vědců to napadlo zjistit…
Hrají (nebo alespoň jednou hráli):
Елена Медведева (vědkyně, vojensko-politický dozor) - Zuzana Janků / Lucie Ráczová
Екатерина Зайцэвa (vědkyně) – Eva Makowková / Lucie Ráczová
Татьяна Кордаковова (kapitán letu) - Ivana Židková / Radka Zapletalová
Владимиp Сергеёвич (pilot) - Aleš Vaštík / Aleš Vaštík
Андрей Остаропов (navigátor) - Lukáš Adámek / Radek Šmedek
Анна Каренскa (doktorka) - Miluše Matyfi / Martina Orgoníková / Lucie Ráczová
Николай Юрьевич (údržbář)- Roman Tomoszek
Мария (slepice S 24) – hnědá / bílá
režie: Lucie Ráczová asistent režie : Radka Zapletalová zvuk: Radek Dubský
světla: Aleš Hanzel kostýmy: Eva Makowková
kulisy, rekvizity : Eva Makowková, Aleš Vaštík, Radek Šmedek, MěDK Karviná,
opona: Roman Tomoszek ml.
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HAPPY DOCTOR s.r.o.

Ordinační doba praktického lékaře v Hati během vánoc 2019:

Pondělí 23.12.2019
Úterý 24.12.2019
Středa 25.12.2019
Čtvrtek 26.12.2019
Pátek 27.12.2019

7- 12
ZAVŘENO
ZAVŘENO
ZAVŘENO
7-12

Pondělí 30.12.2019
Úterý 31.12.2019
Středa
1.1.2020
Čtvrtek 2.1.2020

7-12
ZAVŘENO
ZAVŘENO
již běžná ordinační doba
MUDr. Karla Nováková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Svítí, svítí slunce nad hlavou ... aneb Pohádkový den v ZŠ v Hati
Na naší škole se již několik let udržuje tradice, kdy žáci devátého ročníku zorganizují na
podzim pro celou školu nějaký tematický projektový den. Loni jsme se všichni ocitli v 1.
republice a letos nás žáci vzali do pohádky. Akci naplánovali na 7. listopadu. V tento den
nepřišlo do školy 245 našich žáků a
18 pedagogů, ale dorazily samé
pohádkové bytosti. Škola se
hemžila nejrůznějšími postavami
od princezen, čarodějů, čertů,
loupežníků, Karkulek, kouzelných
dědečků a babiček, přes vodníky,
piráty, kouzelníky až po Aladina,
Kocoura v botách, Sněhurku, Pipi,
Freda Flintstona či Zlobu. Žáci si
spolu s rodiči dali na výrobě
kostýmů velmi záležet.
Všichni
učitelé
pojali
pohádkově i výuku. Po velké
přestávce se sešla celá škola v
tělocvičně, pozvání přijalo i vedení školy, zaměstnanci školy, děti z naší MŠ, děti ze
sousední školy z Darkovic, dokonce i pan starosta obce.
Žáci devátého ročníku měli nachystáno překvapení v podobě pohádky Honza málem
králem, kterou poctivě měsíc nacvičovali.
Pohádka trvala 30 minut a vystupovalo v ní 23 nadějných herců z řad deváťáků. Ti se
do jejího nácviku pustili s obrovským nadšením. Nejprve v hodinách ČJ probíhaly čtené
zkoušky scénáře, připomněli si kdo je režisér, dramaturg, kostymér a další. Ve VV si
postupně připravili nádherné kostýmy a kulisy. A v HV a ve svém volném čase pohádku
nacvičovali. Nacvičování nebylo tak jednoduché, jak se zprvu zdálo. Museli dávat velký
pozor celých 30 minut, kdy která postava vystupuje, kdy má repliku a hlavně ji museli
dramaticky ztvárnit. Po velkých obavách nakonec vše zvládli dokonale. Obecenstvo
odměnilo herce dlouhým potleskem a pedagogové, včetně paní ředitelky, obrovskou
chválou.
Po odehrání pohádky se z deváťáků stala porota, která ocenila nejnápaditější masky z
každého ročníku a ty odměnila cenami. Všechny děti dostaly sladkou odměnu.
Odpoledne Pohádkový den pokračoval hrami a diskotékou. Kromě přípravy
tělocvičny, zajímavých her, diplomů, cen a hudby připravili žáci devítky i občerstvení pro
pedagogický sbor. Všichni jsme se parádně bavili až do pozdních odpoledních hodin.
Deváťáci zhodnotili svůj Pohádkový den jako skvělý a povedený, i když velmi
náročný a vyčerpávající. Vyzkoušeli si na vlastní kůži, co je zorganizovat takový den,
pozvat všechny hosty, vytvořit plakáty, promyslet program, nacvičit pohádku a hlavně
pěkně se o hosty postarat a občerstvit je. Někteří byli velmi překvapeni, kolik práce a hlavně
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času se za takovým dnem skrývá, zjistili, že je těžké si umět věci správně rozvrhnout a
načasovat.
Já osobně si velice vážím hlavně toho, jak spolu žáci komunikovali, jak se
domlouvali, přicházeli s různými nápady, jak někdy těžce nesli vzájemnou kritiku, ale
nakonec ji přijali, a jak zjistili, že je velmi těžké prosadit svůj nápad nebo názor. Myslím,
že tento Pohádkový den je obohatil v mnoha klíčových kompetencích.
A mně připomněl, jak úžasné mám kolem sebe děti a kolegy.
V listopadu se v první třídě konala
Slavnost slabikáře. Děti dostaly příležitost
předvést rodičům, co všechno se stihly za tři
měsíce naučit. Nechyběly básničky o
písmenkách, písničky ani taneček. Za jejich
snahu a pracovitost jim kamarádi ze 4. třídy
předali Slabikáře.
V pátek 15. listopadu si také naše škola
připomněla 30. výročí sametové revoluce.
Na 1. stupni se žáci o revoluci
dozvěděli z kreslených výukových videí a
z povídání se svými učiteli. O životě před
revolucí přišla dětem vyprávět paní Marta
Rončková, která na naší škole dlouho učila. Pro děti bylo zajímavé poslouchat její poutavé
vyprávění o době, kdy lidé neměli telefony, počítače, nejezdilo tolik aut a v obchodech
nebylo k vidění tolik zboží jako dnes. Starší žáci se nejprve seznámili s dějinami
komunistické vlády v Československu od r. 1948 do revolučních událostí v r. 1989.
Sledováním filmu „Dopisy přes železnou oponu“ poznali, jaká byla realita života lidí
v nesvobodné zemi před revolucí a proč se tehdy někteří lidé rozhodli k emigraci. Ve
skupinách žáci řešili pracovní listy a porovnávali dobu před revolucí se současností. Na
závěr
si
všichni
nakreslili
některý
ze
symbolů
sametové
revoluce.
Dne 20. 11. se děti MŠ a žáci
nižšího stupně zúčastnili Science show
- zábavného divadla fyziky a
chemie (v rámci projektu MAP II), kde
zhlédli různé zajímavé fyzikální i
chemické pokusy.
Dne 2. 12. proběhl tradiční
Vánoční bazar nepotřebností. Žáci si
mohli zakoupit různé věci (např.
plyšáky, DVD, puzzle, hračky atd.) a to
vše za symbolickou cenu. Výdělek
z bazaru půjde na gerontologické
oddělení Psychiatrické nemocnice v Opavě. Získané peníze předají osobně žáci naší školy
v lednu 2020.
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Dne 5. 12. 2019 proběhl Mikulášský turnaj ve florbalu a přehazované pro žáky
vyššího stupně. Turnaje ve florbalu se zúčastnily 3 týmy: Dream team, Napajedla a Kopyta.
Týmy byly smíšené. Hrál každý s každým a to 2 x 8 minut. Zápasy byly velmi
vyrovnané. Všichni hráči předvedli krásný florbal plný přihrávek, gólových šancí a branek.
Po urputných bojích zvítězil tým NAPAJEDEL.
Po napínavých zápasech ve florbalu následovaly zápasy v přehazované. Hrál se jeden
set do 15. I tady mezi sebou soupeřily 3 týmy: Komety, Duté sudy a Lachtani.
Všechny sety byly velmi vyrovnané. Hráči předváděli neskutečné výkony! Nakonec
vítězství vybojoval tým KOMET.
Školní družina
Dne 27. 11. 2019 všechny děti, které navštěvují obě oddělení školní družiny, nasedly po
obědě do autobusu a v doprovodu paní vychovatelky
Michálkové a Dubové jely na výlet. Naším cílem bylo
Slezské zemské muzeum v Opavě. V muzeu byl pro nás
připraven program s názvem Zimní příroda, který pro nás
nachystala paní Mgr. Denisa Pelhřimovská. Po příchodu
do muzea jsme se rozdělili na dvě skupiny podle oddělení
družin. Jedna skupina se účastnila programu a druhá
procházela expozici muzea. Celý program jsme začali
v expozici ptáků. Dověděli jsme se, kteří ptáci odlétají do
teplých krajin a proč. Děti se učily poznávat různé druhy
ptáků a zkoušely je poznat i podle zvuku. Dále jsme se
přesunuli do expozice s lesními zvířaty. Ty jsme se učili
poznávat a říkali si, která usínají zimním spánkem a která
nikoliv. Osahali jsme si kůži lišky a daňka. Podle obrázků
jsme zkoušeli najít různá zvířata. Viděli jsme sádrové odlitky
zvířecích stop a porovnávali je. Poté jsme se vydali na
samostatný průzkum muzea. Začali jsme u slonů. Šlo o
uhynulé slony z ostravské zoo. Osahali jsme si jejich kůži, která nás překvapila svou
drsností. Pak už jsme procházeli jednotlivé místnosti muzea, kde jsme se dozvěděli o spoustě
zajímavých věcí ze života našich předků. Některé z nich děti viděly a slyšely úplně poprvé.
Výlet se všem moc líbil a už se těšíme na další.
V rámci projektu Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II. jsme se v tomto
školním roce přihlásili na různé aktivity pro naše děti. Jedná se o tyto akce:
„Pes
přítel
člověka
aneb
Setkání
s
canisterapeutickými psy v mateřské škole“. V říjnu
do naší mateřské školy přijela chovatelka maďarských
ohařů, aby dětem přiblížila chov těchto pejsků. Děti si
vyslechly zajímavé povídání o výcviku psů, zhlédly
krátkou ukázku výcviku a hlavně si mohly pejsky osahat
a pohladit. Zvládly to i ty děti, které byly zprvu
nedůvěřivé a trošku se bály.
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"Malý badatel aneb Prima pokusy“
V listopadu si děti samy vyzkoušely několik pokusů. U
stolečků bádaly a zkoumaly, co se stane když....do
vody z uvařeného červeného zelí nasypou jedlou sodu
a zamíchají ji, nalejí roztok octu a vody, nasypou
kyselinu citronovou, naplní jednorázovou rukavici
jedlou sodou a připevní ji nad kelímek s vodou ze
zelí.....když se budou dívat přes "brýle", uvidí duhu ....
„ Science show – zábavné divadlo fyziky a chemie“
Děti mateřské školy a žáci nižšího stupně zhlédli různé zajímavé fyzikální i chemické
pokusy studentů Vysoké chemicko-fyzikální fakulty v Brně. Celý program byl velice
zajímavý, zábavný a hlavně poučný.
„Méďa zdravotník na hřišti“
V prosinci k nám přijely tři členky záchranného systému z Opavy a seznámily naše děti se
základními pravidly bezpečného chování na veřejných hřištích a pískovištích. Formou hry
děti upozornily na určitá rizika, které by mohla ohrozit jejich zdraví – např. jak se zachovat,
když na pískovišti nebo na hřišti najdou bonbón, lízátko, PET láhev COCACOLY…
NEJÍST, NEPÍT a samy mohou vyhodit do odpadkového koše. Když naleznou střepy,
výkaly psů a koček – zavolat dospělého. Kdyby viděly pohozenou injekční stříkačku
stříkačku s jehlou - NESAHAT NA NIC a ihned volat POLICII ČR.
Pak si ještě vyzkoušely obvazování ruky kamaráda, oblékání záchranného obleku, skládání
puzzlí lidské tělo, seznámily se s masáží srdce, poslechly si ťukot srdce svého kamaráda
FONENDOSKOPEM, nasazování jednorázových rukavic aj.
Děti byly ze všech těchto aktivit nadšení. Foto k těmto aktivitám si můžete prohlédnout na
webových stránkách školy. Velkou výhodou je, že lektorky dorazily přímo k nám do školky,
akce je zdarma a jsou garantovány pro každou školku na Hlučínsku.
uč. Ivana Tvrdá, ved. uč. Irma Domanská

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ZO ČZS v Hati
ZO ČZS v Hati srdečně zdraví všechny zahrádkáře a občany v Hati.
Jak víme, tak rychlým krokem se blíží konec roku. Musíme se ohlédnout za sebe, co jsme v
letošním roce všechno zvládli udělat. Rok jsme zahájili v březnu výroční schůzi a také
provedli jarní ořez stromů ke kostelu. V květnu jsme jeli na zájezd do Polské Pszczyny a do
zahrad Kapias v Goczalkowicích. Také jsme uspořádali večírek ke Dni matek. Na oslavu
Dne obce Hati jsme napekli koláče a jiné dobroty. V srpnu jsme se jako každý rok zúčastnili
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v průvodu na dožínky, které byly opět velkolepé. V září, jako každý rok se konala výstava
ovoce, zeleniny a květin. Nechyběly také různé ochutnávky, které připravily naše členky.
Každý měsíc se setkáváme v klubovně, abychom naplánovali další akce. A nakonec v
prosinci jsme se rozloučili s rokem ve vinárně Globus v Hati, kde nás navštívili Mikuláš s
andělem a čertem. Těšíme se na spolupráci s Vámi v příštím roce a přejeme požehnané
vánoce a hlavně hodně zdraví a úspěšný Nový rok 2020.
Za výbor ZO ČZS Helena Nawrathová

Model klub Hať
- pořádal letecké soutěže, zábavné akce, drakiádu i modelářský kroužek.
Vážení přátelé, rok se pomalu chýlí ke konci a nastává čas bilancování. Nebudeme vás
ve vánočním čase zdržovat sumarizací a naplněnými cíly. O všech našich aktivitách jste se
mohli dočíst v minulých vydáních zpravodaje nebo na našich stránkách
www.modelklubhat.blogspot.com.
Ve stručnosti si dovolíme připomenout, že jsme pořádali závody terénních strojů
Bugatti Step, oblíbené závody motocyklů Retro Chrchel a spanilou vyjížďku na bicyklech
Retro Cyklo, která byla zakončena na koupališti v Darkovicích.
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Na klubové, letecké, scéně jsme pořádali osm modelářských soutěží v přesnosti
přistání. Vrcholem celé sezóny pro nás byla letecká soutěž o Navigační pohár Petra
Tučka, kterou jsme na haťském letišti, díky Martinovi Mikolajkovi, hostili již podruhé.
Tradičně 19. rokem pod vedením předsedy Model klubu Hať Günthera Gajdy
na Základní škole v Hati probíhá modelářský kroužek. Na začátku podzimu se konala
Drakiáda Model klubu Hať, které se zúčastnilo více než 140 dětí.
Za podporu Model klubu Hať při organizování retro akcí, drakiády a modelářského
kroužku děkujeme všem 68 členům Model klubu Hať, obci Hať a Základní škole v Hati
- obzvlášť paní ředitelce Ritě Sobkové. Dále děkujeme Martinu Kusynovi a Kamilovi
Bančíkovi za fotografie z akcí. V neposlední řadě děkujeme všem příznivcům Model klubu
Hať za podporu a bohatou návštěvnost našich akcí.
Závěrem vám, vážení přátelé, přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný vstup
do nového roku!

Pozvánka na ples Model klubu Hať
Vážení spoluobčané, rádi bychom vás pozvali na historicky první ples Model klubu
Hať, který se uskuteční v pátek 14. 2. 2020 od 20:00 v hostinci U svatého Mikuláše.
K tanci zahraje kapela FoPa.
Lístky bude možné objednat u Jiřího Plačka, tel. 732529170.

První ples Model klubu Hať
14. 2. 2020 ve 20:00
V hostinci U svatého Mikuláše
Večerem provází kapela FoPa
Pro více informací sledujte klubové stránky a Facebookový profil MKH.
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Model klub Hať na GUMBALKAN 2019 aneb Výlet po Rumunsku autem za pár
šupů, týden na cestách a pod koly přes tři tisíce kilometrů.
Akci s názvem Gumbalkan si vymyslel pár
nadšenců do cestování a starých aut. Cílem celého
výletu bylo poznat krásy Rumunské krajiny od
severu na jih napříč pohořím autem v pořizovací ceně
do 25 tisíc korun.
Startovní
bod trati byl
cca 50 km od města Oradea na severu a trať byla dále
definována pouze GPS souřadnicemi, které byly
většinou umístěny na kopci s nádhernými
panoramatickými výhledy a další bod pod kopcem.
Jak se posádky dostanou na jednotlivé body záleželo
pouze na každém řidiči, jeho schopnostech a
možnostech vozu, se kterým se posádky pohybovaly. Zakončení tohoto výletu bylo
soustředěno do české vesničky Eibenthal (Tisové údolí), která leží v oblasti Českého Banátu
na jihu kousek od řeky Dunaj, která tvoří hranici Rumunska se Srbskem.
Vyrazili jsme v sobotu 29. června v brzkých ranních hodinách, urazili jsme prvních
bezmála tisíc kilometrů převážně po dálnici. Náš tým čítal dvě polo auta, tím jsme vytvořili
jeden tým. Cestou se k nám připojily další dvě auta a jeden motorkář, kteří v Rumunsku
nikdy nebyli. Cesta ubíhala dobře, ale na startoviště nad vesničkou Boga jsme se dostali až
okolo desáté hodiny večerní. Na místě bylo již celkem husto, protože na startu se seřadilo
bezmála 250 posádek. Po tmě jsme postavili stany a ulehli ke spánku. Ve výšce cca 1300 m
n. m. jsme přečkali nečekaně chladnou noc.
V neděli 30. června Po krátkém seřazení na startu se posádky rozjely do všech různých
směrů hledat první GPS souřadnice se značkami, které se zapisovaly do roadbooku. Cestu
si každá posádka vybírala samostatně a my jsme se postupně nestačili divit, kam se dá s
malým autem VW Polo s hnanou přední
nápravou vyjet. Po nasbírání několika
průjezdných bodů se den pomalu
nachýlil ke svému závěru a my plní
zážitků z toho, že jsme na cestě, že jsme
velcí cestovatelé v malém autě hledáme
nějaké místo, kde by se dalo rozbalit
stany a složit hlavu na noc. Nakonec
jsme vybrali louku nedaleko jakési vesničky kdesi v horách. Louka končila strmým srázem
k říčce, která nám poskytla příjemnou kulisu pro usínání, ale i osvěžující koupel před večeří.
Na výletu, kdy člověk sedí prakticky celý den v autě a slunce praží jako o závod taková
osvěžující koupel přijde vhod.
Pondělí 1. července bylo velmi náročné, terén se svou náročností podobal spíše
tankodromu pro plně terénní vozy a my s poloauty pokračovali vstříc novým zážitkům. Po
sjezdu z náročného kopce se u prvního auta vyskytla potíž s vyvařením vody. Stihli jsme
dolít vodu a na tvrdo zapojit ventilátor chlazení. Po chvíli cesty, kdy se teploty vzduchu
blížily k 35 °C ve stínu a první posádka cestovala s topením puštěným na plno! Museli jsme
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zastavit u benzínové pumpy, vymontovat termostat, který byl zaseklý v poloze na malý
chladící okruh a problém se vyřešil.
Úterý 2. července bylo pro nás za odměnu, protože jsme
si vymysleli výlet do starověkého města Sibiu a výlet na jednu
z nejkrásnějších cest na světě (hodnoceno cestovateli) a to
Transfagarasan, procházející pohořím Muntii Fagarasuluii.
Po příjezdu do města Sibiu jsme vyrazili na procházku
městem a tam si vytvořili fotku s teploměrem, který ve městě
ukazoval 39°C. Přes booking jsme si zajistili ubytování, kde
nás čekala krásná sprcha a pohodlný pelíšek na noc. Po sprše
jsme konečně vyrazili na vrchol Transfagarasan, kde byl ještě
dokonce sníh. A upřímně v červenci si udělat fotku v žabkách a se sněhem, to už něco
znamená.
Ve středu 3. července jsme procestovali krásnou
silnici Transalpina a pokračovali do Baile Herculane.
Krásné město žije stále lázeňstvím, i když staré lázně
jsou spíše ruinou, nové budovy města vítají své hosty do
příjemného prostředí.
Čtvrtek 4. července nás zavedla cesta do vesničky
Brebu Nou. Na tomto místě jsme získali možnost
ubytování v motorkářském doupěti, kde bylo v tu chvíli ubytováno asi dvacet motorkářů z
Německa a dalších zemí.
Pátek 5. července - Cíl: nejvýše položená vesnička v Banátu Ravensca (Rovensko),
ležící ve výšce 700 m n. m. kde žijí potomci českých domorodců, ale i nově přistěhovaní
Češi, kteří se rozhodli od základů změnit svůj život. Následovala cesta do vesnice Garnic
vzdálené cca 20 km vzdušnou čarou.
Kousek před vrcholem kopce se vytrhlo
spodní uložení motoru i s kusem
převodovky. Samozřejmě vytekl všechen
olej a zůstaly oči pro pláč a díra, ze které na
nás koukaly zuby převodovky. Tahle
porucha nás dohnala k tomu, že jsme
nocovali tam, kam jsme se dostali.
Sobota 6. července - po opravě jsme
byli rozhodnuti pro nejkratší a nejrychlejší dojezd do vesničky Garnic. To znamenalo vrátit
se zpátky pokračovat po šotolinách. Po cestě jsme ale potkali další tři posádky, z nichž jedna
uvízla v lese na úzké cestičce s fordem Transit a nemohli ani tam ani zpátky. Před autem se
totiž utrhl kus svahu a na úzké cestičce nemohli ani vycouvat, protože by mohli spadnout ze
srázu. Nakonec se nám je povedlo vysvobodit a pokračovat dále.
Neděle 7. července -vyrážíme směrem Oradea, Orsova, Arad a dále, ale z poškozené
převodovky druhého vozu se začaly ozývat nezdravé zvuky, cestou jsme museli několikrát
zastavit a nakonec se na dobro auto zastavilo asi 50 km od maďarských hranic.
To byl výlet do Rumunska, který se prostě musí zažít a nejde jednoduše popsat.
J. Plaček
Model klub Hať

30

TJ SOKOL HAŤ
Hodnocení podzimní části sezóny A-mužstva
Vážení fotbaloví fanoušci,
dovolte mi, abych vás seznámil s uplynulou části podzimní sezóny, která již tradičně
začíná týden po turnaji HAPOKO. Už na jejím začátku jsme věděli, že náš největší problém
bude v počtu hráčů. V letní přípravě nás trénovalo třináct, tudíž bylo třeba doplnit kádr o
další hráče. Oslovili jsme už nehrající kluky, dále hrající, ale netrénující kluky z B týmu a
nadějné haťské dorostence. Naštěstí se tahle díra podařila aspoň zápas od zápasu nějak
zalepit. Chtěl bych poděkovat těmto hráčům za významnou pomoc.
Začátek sezóny byl jako na houpačce. Bídný výkon a mnoho zazděných šancí na hřišti
Svinova (2:0), diametrálně odlišný zápas doma s Kozmicemi (2:0), Šilheřovické derby
v duchu Haťských dožínek – raději oslavovat úrodu, než hrát fotbal (1:0) a dominance
našich hráčů s Darkovicemi (2:0). Poté týdenní pauza, zápas v Rychvaldu odložen. Domácí
utkání se Strahovicemi pro nás nebylo zrovna šťastné, nejenže jsme prohráli (1:2) ale navíc
jsme vlivem zranění přišli o tři hráče. U dvou se zatím neví, zda se zapojí do jarní přípravy.
Další zápas v Chuchelné měl příchuť první venkovní výhry (0:1) a domácí souboj
s Ostravou – jihem vedl k neuvěřitelnému a v Hati snad nevídanému vítezství (9:1). A jak
tomu bývá při houpání, tak i náš herní projev padal zase dolů – prohrané utkání
v Klimkovicích (4:1). Hrabová jakožto aspirant na postup v Hati pouze remizovala, když
naši hráči překvapili svou bojovností a zodpovědnou hrou nejen své fanoušky, ale především
svého soupeře (2:2). Ve fotbale padají branky po chybách. V Krásném Poli jsme jich udělali
sedm a byl z toho náš nejhorší zápas (7:0). Na domácí půdě jsme si chtěli fanoušky udobřit,
a to se povedlo. Výhrou s Bohuslavicemi (3:1) a remízou s Řepištěm (2:2). Dohrávka
v Rychvaldu jen jakoby představovala naši sezónu, kdy jsme v poločase vedli 0:4 a nakonec
se ještě strachovali o vítězství (3:4).
Našim hráčům se povedlo nasbírat dvacet bodů, které stačily na 7. místo v tabulce.
Jsme tedy v polovině tabulky, což odpovídá i polovičnímu uspokojení touhy fanoušků. Na
druhou stranu máme to blíže k postupovým příčkám. Vzhledem k faktům kolik hráčů náš
A-tým má, neodehraný jediný po sobě jdoucí zápas ve stejné sestavě a k nečekaným
zraněním, dá se sezóna považovat za úspěšnou.
Závěrem bych Vám chtěl popřát hráčům hlavně zdraví, fanouškům pak pevné nervy a
do jarní části sezóny sílu do fandění.
Radek Chmelař
Vážení sportovní přátelé, občané,
dovolte, abychom jménem VV TJ SOKOL HAŤ poděkovali před koncem roku všem
členům TJ, našim příznivcům, opravdovým fandům, hráčům všech věkových kategorií,
jejich trenérům a všem, kteří jakýmkoli způsobem podporují naši nelehkou činnost. Dále
panu starostovi a obecnímu zastupitelstvu, našim sponzorům, panu faráři za verbální
podporu a propagaci.
Všem jmenovaným, i těm, na které jsme pozapomněli, přejeme požehnané vánoce a
úspěšný, zdravím naplněný nový rok.
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PLÁN AKCÍ TJ SOKOL NA ROK 2020
-

pátek 21. 2. 2020 ples TJ Sokol hudba SPEKTRA
neděle 22. 3. 2020 první jarní mistrovský zápas mužů "A" se Svinovem
výhled: konec března, začátek dubna volební valná hromada na rok 2020
v červnu - Mezinárodní dorostenecký turnaj „O POHÁR STAROSTY OBCE"
1. - 2. 8. 2020 tradiční turnaj "HAPOKO"

ODDÍL STOLNÍHO TENISU TTC HAŤ VE SPOLUPRÁCI S OBECNÍM
ÚŘADEM HAŤ

ZVE OBČANY OBCE NA
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
DNE 27.12.2019 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
OD 14:00 HOD. – KATEGORIE ŽACTVO
OD 16:15 HOD. – KATEGORIE DOSPĚLÍ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
Veřejné bruslení s HC HAŤ
Srdečně zveme všechny fanoušky zimních sportů na svatoštěpánské bruslení
26. 12. 2019 od 17:15 do 18:45 Buly Aréna Kravaře
Vstup zdarma.
HC Hať přeje klidné a pokojné svátky vánoční a vše dobré v novém roce 2020
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INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI

Marková Marta

91 let

Kučerová Ingeborga

88 let

Rupníková Lucie

87 let

Jiřík Ervín

87 let

Macháčková Augusta

87 let

Pěkníková Žofie

87 let

Lichorobiecová Anna

86 let

Bortlíková Kristina

86 let

Timčenková Notburga

82 let

Toma Vilém

86 let

Peškarová Hilda

82 let

Plačková Hedvika

85 let

Gajdová Helena

82 let

Alders Jan

85 let

Dvořák Jan

82 let

Opartyová Marie

85 let

Plačková Hilda

82 let

Biernat Josef

84 let

Pšenica Josef

82 let

Konečná Štěpánka

84 let

Sedlaczek Krystian

82 let

Kalvar Jan

84 let

Matušková Vítězslava

81 let

Matušková Marta

83 let

Klásková Eliška

81 let

Timčenko Bohumír

83 let

Cimová Erika

80 let

Tomová Anna

83 let

Rupnik Rudolf

80 let

Hopenštok Werner

83 let

Škorvagová Terezie

80 let

Vedení obce Hať přeje vše nejlepší a do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.
Haťský zpravodaj- periodický tisk ÚSC, čtvrtletník vydáno: Hať, 18.12.2019 161.číslo
Vydavatel –
Obec Hať, Lipová 86, 747 16 Hať, IČ: 00635511
e-mail: obechat@obechat.cz
www.obechat.cz
tel.: 595 020 666
Registrováno u Ministerstva kultury České republiky pod registračním číslem MK ČR E
12499.
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Vážení spoluobčané,
přijměte přání šťastných a radostně prožitých
vánočních svátků
a úspěšného vkročení
do nadcházejícího roku 2020.
Obec Hať
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