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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
téměř devět kalendářních měsíců roku 2019
je již za námi. Dovolte mi, abych provedl
krátkou rekapitulaci akcí, které se povedly
v uplynulém období realizovat nebo jsou těsně
před dokončením.
V průběhu měsíce června byla částečně
ukončena
stavba
„Rozšíření
parkoviště
u hřbitova“. V tomto období řešíme vodorovné
značení parkoviště a vjezdu na uvedené
parkoviště. Na tuto stavbu navazovala i stavba
„Křížové cesty“. Většina z Vás se určitě
zúčastnila dne 28. 6. 2019 slavnostního
požehnání této stavby pomocným biskupem
ostravsko-opavské diecéze Mons. Mgr. Martinem Davidem.
Další realizovanou a uskutečněnou akcí byla oprava MK
Višňová a k ní navazující most přes Bečvu a propustek na MK Višňová. Součástí této
stavby byly i sjezdy k nemovitostem navazující na uvedenou místní komunikaci. Mezi
téměř další ukončené akce patří „Cyklostezka Poldr Pískovna – Příční“. V tomto období
se provádí rozšíření účelové komunikace Příční v úseku větrné elektrárny směr
cyklostezka na Křižanovice. Na přelomu měsíce září – říjen by měla být položena obrusná
asfaltová vrstva v šíři 4 m a délce cca 1200m.
Určitě všichni z Vás zaregistrovali zúžení a práce na silnici III. třídy mezi naši obci
Hať a Darkovicemi. V první etapě stavby byla položena kanalizace z obce Darkovice po
výustní objekt na katastru Hať. Druhou etapu stavby na tomto úseku již zmiňované
komunikace je stavba propojení vodovodního řádu mezi obcemi Darkovicemi – Hať, která
započala dne 2. 9. 2019 po schválení a vydání stavebního povolení.
Třetí a čtvrtou etapou bude vybudování propojovacího chodníku mezi oběma obcemi
a výstavba osvětlení uvedeného chodníků. Tyto dvě etapy jsou naplánovaný na jarní
měsíce roku 2020 (v tomto období probíhá schvalování projektu na propojovací chodník).
Další akci dle schváleného rozpočtu obce na rok 2019 byla rekonstrukce
elektroinstalace Základní a mateřské školy v Hati, p.o. – pavilon mateřské školy včetně
kuchyně, jídelny, dále výměna vstupních dveří v prvním patře mateřské školy. Nedílnou
součástí této akce byly zednické a malířské práce.
V rozpočtu obce jsme nezapomněli na velmi špatný, havarijní stav části hřbitovní zdi
sousedící s budovou farního úřadu. Věřím, že se nám podařilo tuto zeď velice dobře opravit
a dát do bezpečného stavu.
Již dlouze diskutovanou stavbou je „ Stará Šilheřovická cesta“. Stavební povolení bylo
vydáno na opravu výše zmiňované účelové komunikace dne 24. 7. 2019. Dne 2. 9. 2019
bylo realizováno výběrové řízení, z něhož vyšel dodavatel této stavby a je to společnost
SILNICE MORAVA, s.r.o. z Krnova. Uvedená stavba by měla být zahájena začátkem
příštího měsíce.
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Něco málo z kulturního a sportovního života: Občané Hati se umí dobře pobavit
a rozveselit. Důkazem byl již 4. ročník DNE OBCE 2019 v tradičním termínu – poslední
červnová sobota. I v letošním roce centrum obce skutečně žilo, bylo veselo a vyplnila se
slova z prvních ročníků o neformálních setkáních všech našich občanů a jejich kamarádů
a známých.
Milí spoluobčané, patří Vám velké poděkování, že jste DEN OBCE 2019 navštívili
v tak hojném počtu. Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě a samotném
průběhu tohoto sobotního odpoledne, poděkování patří všem spolkům z naší obce, které
nám připravili výborné občerstvení a postarali se o naše děti např. Hasiči, TTC, Model
Klub a další. Obrovské poděkování patří všem zaměstnancům obecního úřadu a dalším
brigádníkům, kteří se podíleli na úspěšném průběhu DNE OBCE. Páté setkání našich
občanů „DEN OBCE 2020“ je naplánováno na termín 27. 6. 2020.
Velice mě mrzí, že v letošním roce se neuskutečnil již tradiční multižánrový festival
HAFEST – bohužel.
Model Klub uskutečnil své RETRO akce, Retrocyklo, Retrochrchel, Model kemp 2019
a další. Dále proběhl fotbalový turnaj „O pohár starosty obce“ a turnaj HAPOKO.
Poslední srpnová neděle patřila dožínkám. Dožínkovou slavností jsme si připomněli
konkrétní projev Boží péče o nás. Poděkovali jsme Bohu, že netrpíme hladem a máme
dostatek potravy a patříme k té šťastnější polovině naší planety. Děkuji všem, kteří
jakoukoliv mírou přispěli k zdařilému průběhu této akce. Zvláštní poděkování patří
hospodářům - manželům Jiřímu a Lence Glenzovým.
Při příležitosti Krmáše v Hati ve dnech 21.9 a 22. 9. 2019 proběhly u nás 2 výstavy –
výstava ČSZ ZO Hať a výstava ČSCH ZO Hať. Poděkování patří všem obětavým lidem,
kteří výstavy připravovali a postarali se o jejich zdařilý průběh, vystavovatelům a všem
návštěvníkům výstavy. Přeji hodně úspěchů v další jejich práci.
Závěrem mi dovolte, abych Vám, spoluobčané, popřál hodně štěstí, zdraví,
spokojenosti do pestrobarevných podzimních dnů.
Vyletělek Werner, starosta obce

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 5. zasedání dne 11.9.2019 zabývalo především:
-

Schválením programu 5. zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení ze 4. zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od posledního zasedání ZO
Zprávou o činnosti kontrolního výboru za 1. pololetí 2019
Zprávou o činnosti finančního výboru za 1. pololetí 2019
Žádostí vlastníka o bezplatné převedení pozemku p.č. 70/12, k.ú. Hať, do majetku obce
Projednáním Závěrečného účtu DSO Hlučínsko za rok 2018
Žádostí o odkoupení části obecního pozemku p.č. 3041/1, k.ú. Hať
Stanovením výše měsíční odměny členům komisí, kteří nejsou členy ZO od 1.10.2019
Žádostí o směnu obecního pozemku p.č. 2855/2 za pozemek p.č.2855/1, oba k.ú. Hať
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- Smlouvou o poskytnutí dotace MSK v programu POV 2019 na projekt Hať – oprava
MK Višňová a nákladovým rozpočtem (schválený náhradní projekt v programu)
- Programem na poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování výměn
stávajících zdrojů tepla na pevná paliva za nové nízkoemisní zdroje – kotlíkové půjčky
- Žádostí SDH Hať o změnu účelu dotace
- Informací starosty o probíhajících nebo ukončených stavebních a investičních akcích
- Závěry kontroly provedené Ministerstvem zemědělství na provozování vodovodu
a kanalizace
- Stížností občanů na neudržované koryto potoku Bečva
- Možností monitoringu obce kamerovým systémem

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Vyhlášením poptávkového řízení na stavbu Rozšíření účelové komunikace Příční a na
tlakové mytí fasád obecních objektů a jejich vyhodnocením
- Odborným stanoviskem AOPK Ostrava na posouzení stavu lípy na farském dvoře
- Stížností občanů na rušení nočního klidu
- Žádostí občanů na povolení snížení obrubníků pro zřízení vjezdu na pozemek
- Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku Nadací O2 pro ZŠ a MŠ Hať, p.o.
- Smlouvou o vykonání přezkumu hospodaření obce
- Návrhem rozpočtového opatření č.1/2019, č.2/2019 a č.3/2019
- Vkladem smluv na věcná břemena do katastru – tlaková kanalizace
- Žádostí občana o bezplatné převedení pozemku p.č.70/12, k.ú. Hať, do majetku obce
- Vyhlášením výběrového řízení na stavby Účelová polní cesta Stará Šilheřovická
a Oprava povrchu účelové komunikace Příční a jejich výsledkem
- Odměnami členům komisí, kteří nejsou členy ZO
- Vyřazením starého a poškozeného majetku z evidence DDHM
- Zapojením se ke sbírce na podporu pozůstalým pro místostarostovi obce Dražůvky,
který byl zastřelen při výkonu funkce
- Závěrečným účtem SOH za rok 2018 včetně zpráv o kontrole
- Pronájmem bytu C v bytovém domě U Střediska 14/6
- Informací zubní lékařky MUDr.Kaniové o ukončení činnosti zubní ordinace
k 31.12.2019
- Informací o konání střelecké soutěže na asfaltové terče
- Žádostí nájemce nebytových prostor na možnost zřízení venkovního posezení
- Oznámením organizátorů o konání turnaje HAPOKO 2019
- Žádostí Domova pod Vinnou horou, Hlučín, o poskytnutí finanční podpory na provoz
- Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu Hať – oprava MK Višňová
- Smlouvami o zřízení věcného břemene – přípojky NN k novostavbám RD
- Cenovým výměrem č.5/2019 - stanovení ceny vodného a stočného od 1.7.2019
- Ukončením nájmu nebytových prostor
- Finanční spoluúčastí na konání letošních dožínek
- Žádostí občana o odprodej části obecního pozemku p.č. 3041/1, k.ú. Hať
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- Smlouvou o výpůjčce – projekt Vybavení cyklostezek k rozvoji cykloturistiky na
Hlučínsku
- Žádostí vlastníků pozemku p.č. 2855/1 o směnu za pozemek p.č 2855/2, oba k.ú. Hať
- Programem 5. zasedání ZO
- Žádostí o prominutí nájmu KD – pořádání dětského bazárku
- Žádostí ZŠ a Mš Hať, p.o., o souhlas s navýšením počtu žáků ve školní družině
- Žádostí občanů o montáž zpomalovacích retardérů na MK Na Chromině
- Přijetím dotace MSK v programu POV 2019 na projekt Hať – oprava MK Višňová
a nákladovým rozpočtem (schválený náhradní projekt v programu)
- Žádostí o pronájem nebytových prostor – fitcentrum
- Žádostí o změnu účelu poskytnuté dotace pro SDH
- Poskytováním návratné finanční výpomoci – kotlíkové půjčky
- Odchytem psů a jiných zvířat a jejich umisťováním v odchytovém kotci včetně
zpoplatnění těchto činností
- Žádostí o bezplatný pronájem kulturního domu na charitativní koncert
- Žádostí o pronájem nebytových prostor – Fit centrum v budově MŠ Hať
- Poptávkovým řízením na mobilní sčítací zařízení

INFORMUJEME
♣ BIO odpad ze zahrádek a domácností
Sběrná místa pro odkládání BIO odpadů na MK Pod Olšinou (bývalá skládka) a na MK
Lipová (u objektu ČOV) budou otevřena každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin do
12.11.2019.
Dále od prosince 2019 do března 2020 bude otevřeno pro odkládání 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. 3.12.2019, 7.1.2020, 4.2.2020 a 3.3.2020).
Od dubna 2020 (7.4.2020) budou v provozu opět obě sběrná místa každé úterý od 16.00
do 18.00 hodin.
♣ 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.
♣ Moštování ovoce v Hati
Zahrádkáři Hať provádějí v moštárně, budova mateřské školky na dolní Hati, moštování.
Moštuje se do odvolání každou středu v době od 14.00 – 17.00 hod. Moštují se pouze čistá
jablka.
♣ Změna Územního plánu obce Hať
Obec připravuje změnu Územního plánu obce Hať. Zájemci o změnu mohou podávat
své žádosti na OÚ, stavební odbor, do konce roku 2019. Zastupitelstvo obce rozhodne
o každé žádosti samostatně.
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♣ Jak vám může Úřad práce pomoci s finančním zajištěním při péči o osobu
blízkou?
Přednáška se uskuteční 1.10.2019 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Obecního domu
Kobeřice. Témata přednášky – příspěvek na péči, příspěvek na zvláštní pomůcku,
příspěvek dna mobilitu, příspěvek na bydlení.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Výzva ČEZ Distribuce, a.s. upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce si dovoluje v souladu s ust.§25, odst. 3, písm.g), zákona
č. 458/2000Sb., požádat vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Pokud zásah
do tohoto termínu neprovedete, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. na
dotčené pozemky a provede zásah sama s tím, že dřevní hmota a klest vzniklá z těžby bude
uložena na pozemku.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů. K vodičům se nesmí pod
bezpečnou vzdálenost přiblížit ani nástroje nebo větve dřevin a jiných porostů. Zásah
nesmíte provádět v případě, že se větve stromů nebo jiných porostů před zásahem dotýkají
vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve dotek s vedením. V případě, že zásahem může
být ohrožena bezpečnost osob nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktuje linku:
800 850 860.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
1) u nadzemního vedení nízkého napětí do 1kV (400/230V):
- u porostu a stromů, u kterých se předpokládá výstup osob - holé vodiče 2m, kabely
a izolované vedení 1,5m
- porosty a stromy bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,5m
2) u nadzemního vedení vysokého napětí nad 1kV do 35kV včetně:
- vedení bez izolace 7m
- izolované vedení 2m
Doporučená bezpečná vzdálenost pro přiblížení se k vodičům VN při provádění zásahu
je min. 1,5m.
3) u nadzemního velmi vysokého napětí nad 35kV do 110kV včetně:
- vedení bez izolace 12m
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UPOZORNĚNÍ:
V ochranném pásmu nadzemního vedení je
zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m.
Při neplnění povinností vlastníka může být
Energetickým regulačním úřadem udělena
sankce. Při vzniku škody v souvislosti
s neplněním povinností dále mohou být
uplatněny náklady související s likvidací
vzniklé škody. V zákonem vymezených
případech musí vlastníci nebo uživatelé
pozemků před plánovaným kácením dřevin
splnit oznamovací povinnost popř. si vyžádat
povolení dle zákona č.114/1992Sb., v platném
znění.
Celé znění zveřejněno na úřední desce OÚ Hať.

Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století,
sice nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si
uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské
činnosti na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň
i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku
1838 na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba
dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu
ekonomických, ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí
úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen
v elektronické podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení
za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad
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musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí
hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné
suroviny získané z recyklace jsou levnější než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši Obec Hať zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst,
přispívá na provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří Obec Hať finanční prostředky, které bychom jinak
museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovat kolem
5 miliónů kusů zářivek a dalších světelných zdrojů. To představuje až 25 kg rtuti, která by
jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz

OZNÁMENÍ O UKONČENÍ ČINNOSTI ZUBNÍ ORDINACE V HATI
VÁŽENÍ PACIENTI,
ČINNOST ZUBNÍ ORDINACE MUDr. JANY KANIOVÉ BUDE
UKONČENA 31.12.2019.
NA ZÁKLADĚ PÍSEMNÉ ŽÁDOSTI JE MOŽNO POŘÍDIT VÝPIS NEBO
FOTOKOPII AKTUÁLNÍ DOKUMENTACE, CENA 50,-KČ, SESTRA
BUDE VYDÁVAT KOPIE OD 2.-18.12. 2019 VŽDY VE STŘEDU
OD 8 -11 HODIN.
ORIGINÁLY ZDRAV. DOKUMENTACE BUDOU V SOULADU SE
ZÁKONEM ULOŽENY V ARCHÍVU KRAJSKÉHO ÚŘADU MS KRAJE.
V PŘÍPADĚ POKRAČOVÁNÍ ORDINACE JINÝM PROVOZOVATELEM
ZŮSTÁVÁ DOKUMENTACE V ORDINACI.
DĚKUJI TÍMTO OBCI HAŤ A SVÝM PACIENTŮM ZA SPOLUPRÁCI.
MUDr. JANA KANIOVÁ
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PODĚKOVÁNÍ
Vyznamenání občanky naší obce
Český červený kříž, oblastní spolek Ostrava, zaslal 19.8.2019
oznámení o vyznamenání občanky naší obce za bezplatné dárcovství krve
a krevních složek.
Dne 27.5.2019 byla vyznamenána na Magistrátu města Ostravy
za 80 bezpříspěvkových odběrů Zlatým křížem III.třídy
paní Taťána Kuchařová.
Obec Hať si velmi váží jejího humánního přístupu a za ochotu darovat krev či krevní
složky ji ocenila věcným darem a ještě jednou jí jménem všech, nejen těch, kterým
pomohla navrátit zdraví, za hluboce lidský postoj děkuje.

KULTURA

26. dožínky v Hati
Po roce zas do sytosti užili jsme si dožínkové slavnosti. Hlavní myšlenkou takových
slavností je poděkování za úrodu a oslava toho, že zrno a další plodiny jsou úspěšně
sklizeny a uloženy. Pro hojnou úrodu je potřeba přízeň počasí, lidské úsilí a také správné
podmínky. Nic z toho ale není samozřejmostí, a tak je poděkování opravdu na místě.
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Tradiční akce, která nám již po 26 let plní kalendáře v letním období (poslední
srpnový víkend), letos proběhla za krásného slunečného počasí. Událost přilákala všechny
věkové kategorie od těch nejmladších až po ty „dříve narozené“.
Již brzy ráno jsme v naší farnosti
poděkovali Pánu Bohu za dary letošní
úrody. Ve 2 hodiny odpoledne proběhl
dožínkový průvod obcí, do něhož se
zapojila koňská spřežení, krojovaná
mládež, krojované děti, muzikanti,
různé spolky, zemědělská technika
místní i přespolní, alegorické vozy
a ostatní. Alegorické vozy, pečlivě
nachystané
a
ozdobené
jsou
nejočekávanější podívanou, kterou si
nikdo nenechá ujít. Své nadšení dávala
srdečným máváním najevo spousta
diváků, která celý průvod lemovala.
Pak došlo na podiu ke slavnostnímu
zahájení, kdy chasa symbolicky
předala dožínkový věnec hospodáři. A poté následovala dožínková zábava, kdy podium
obsadila dechová kapela Hlučíňanka a ve večerních hodinách kapela FoPa. Pod podiem
bylo možno shlédnout siláckou show, která byla plná adrenalinu a překvapení.
A nechyběla samozřejmě jako každým rokem bohatá tombola a bohaté občerstvení.
Pro děti byl připraven bohatý doprovodný program v podobě skákacích hradů,
bumper ballsu, malování na tvář, tvořivého naučného koutku (nejen pro děti)
a slosovatelnou
soutěž
o
zajímavou hračku pro jednu holku
a jednoho kluka.
Velké poděkování patří
všem, kteří se na akci podíleli a
také všem, kteří na tuto akci
dorazili. Rádi bychom vyjádřili
své potěšení nad tím, kolik se nás
na letošním 26. ročníku sešlo.
Doufáme, že se bude akce těšit
takovéto přízni návštěvníků i do
budoucna a třeba i několika lidem
ukáže, kdo je český sedlák a jaké
hodnoty na venkově reprezentuje.
Děkujeme
za
účast
a budeme se těšit na opětovné
shledání v roce 2020.
Za soukromé zemědělce manželé Lenka a Jiří Glenzovi
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Krmášová výstava
ČZS v Hati srdečně zdraví své spoluobčany. Jak už víte, pořádali jsme v kulturním
domě o krmášovém víkendu výstavu ovoce zeleniny a květin. Vysoká návštěvnost v sobotu
i v neděli nás hodně potěšila. Svými výpěstky přispělo 40 vystavovatelů z Hati. Také
krásnými mečíky a jiřinkami přispěl pan Josef Chlebiš z ČZS Iris Hlučín.
Na otevření výstavy jsme pozvali vážené hosty pana starostu, pana faráře, paní
ředitelku naší školy, předsedu ústředního výboru ČZS v Opavě pana Stanislava Šmajdlera
a naše přátele z ČZS Darkovice. Při této příležitosti jsme vyznamenali za 40 letou práci ve
spolku naše dlouholeté členky paní Marii Holáskovou a paní Helenu Gajdovou. Pan
Šmajdler předal ocenění za dlouholetou práci.
Chtěla bych poděkovat svým členům za dobře
odvedenou práci a spoluobčanům za zapůjčení
výpěstků, bez nich by se výstava nekonala.
Vybírám jeden z receptů, který Vám chutnal.
Rychlá jogurtová bublanina
1velký kelimek jogurtu
1velký kelimek pol. mouky
1/2 kelímku cukr krupice
1vanil.cukr
1 prášek do pečiva
1vejce
Všechny suroviny smícháme dohromady, vlejeme na
plech. Na těsto pokládáme libovolné ovoce. Pečeme
na 180 stupňů. Povrch po upečení můžeme posypat
čokoládou.
Za ČZS v Hati přeji hezký prosluněný podzim, Helena Nawrathová
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Jedenáctý ročník Festivalu kultury
a hlučínských řemesel je za námi
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo již pojedenácté Festival kultury a hlučínských
řemesel. V neděli 7. července se zde již tradičně představily folklorní a taneční soubory
a kapely z celého Hlučínska. V rámci bohatého programu se představily kapely Hasičská
dechová hudba Bolatice, Hlučíňanka, Slezská kapela a Dolbend, folklorní soubor Vlašanky

a taneční soubory Bolatické seniorky, Vřes, Slunečnice, Bobři, seniorky ze Závady
a mažoretky MK Ballerisimo Hlučín.
Součástí festivalu byl jako každoročně jarmark řemesel. Letos si návštěvníci mohli
zakoupit paličkované výrobky, keramiku, skleněné vitráže, bižuterii, pletené a ručně šité
dekorační předměty, výrobky pletené z papíru apod. Ochutnat mohli např. domácí kozí
sýry, bramboráky, regionální pivo a samozřejmě hlučínské koláče.
Děkujeme všem, kteří se podíleli
na přípravách a průběhu festivalu,
všem účinkujícím za prezentaci toho
nejlepšího
z hlučínské
kultury,
prodejcům za prezentaci svých
výrobků, městu Hlučín a Sport
a kultuře Hlučín za pomoc při
přípravách i při samotné koordinaci
festivalu, obci Vřesina za zapůjčení
prodejních stánků a samozřejmě
Moravskoslezskému kraji za finanční
podporu celé akce. Za rok opět na
viděnou!
Lenka Osmančíková
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nový školní rok
Letošní školní rok zahájili žáci naší školy díky nepřízni počasí v tělocvičně. Uvítáno
bylo celkem 245 žáků. Z toho 23 prvňáčků, 17 dětí z Darkovic a 3 z jiných škol. Nově
vznikla paralelní třída 6. B. Také pedagogický sbor byl obohacen o čtyři nové učitele. Jsou
jimi paní učitelky Jana Jenčová, Michaela Fiedlerová, Šárka Floriánová a pan učitel Jan
Malčok.
Ani o prázdninách se na škole nezahálelo. Pro žáky první třídy byla vytvořena nová
učebna. Proběhla v ní kompletní výměna podlahy a byl zakoupen nový nábytek, lavice
a židle. Změnou prošla i školní družina, která se také může pyšnit novým nábytkem. Ve
školní kuchyni a jídelně byla vyměněna elektroinstalace. V pavilonu vyššího stupně byly
nově natřeny všechny dveře a k nim zakoupeny nové kliky. I na učitele čekalo velké
překvapení – krásná nová sborovna.
Pracovalo se nejen v základní škole, ale i ve škole mateřské. V MŠ Na Chromině došlo
k výměně nových dveří, okna a nátěru všech zárubní. Také v MŠ Dělená je nově
vymalováno a jsou natřeny dveře a zárubně.
Z Výzvy 63 OP VVV – Šablony II bylo pro základní školu nakoupeno deset tabletů
a deset notebooků, pro mateřskou školu dvacet tabletů a pro školní družinu deset tabletů.
Tato technika bude sloužit k rozvoji digitálních kompetencí pedagogických pracovníků
a žáků a k zavádění nových ověřených výukových metod při výuce. Žáci se naučí
univerzálním dovednostem, které jim umožní mít úspěšný a samostatný život i kariéru.
Těmto a také dalším cílům je zaměřena i tandemová výuka angličtiny, která i v tomto
školním roce čeká žáky druhého stupně. Jednou týdně je navštíví rodilý mluvčí Emmanuel
Aisu z Keni. Hodiny budou zaměřeny na procvičení slovní zásoby a nácvik komunikace
formou her.

Finanční grant
Nadace O2 prostřednictvím grantového programu O2 Chytrá škola podporuje osvětu
a vzdělávací aktivity v oblasti bezpečí na internetu, digitální gramotnosti a zavádění
technologií do výuky v České republice.
Naše škola se do tohoto projektu přihlásila a byla vybrána. Díky tomuto grantu
dostaneme peníze na financování přednášek pro žáky, rodiče i pedagogy zaměřené
zejména na bezpečnost na internetu a možná nebezpečí sociálních sítí. Celkově získaná
částka činí 92 000 Kč.
Ze získaných financí bude zakoupen také dataprojektor k realizaci přednášek.

Soutěž Už tam budem?
V úterý 4. 6. 2019 se Ondřej Šústek, Eva Jarošová, Terezie Štěpánová, Tereza
Kamrlová a Edita Kielarová zúčastnili natáčení soutěžního pořadu České televize
s názvem Už tam budem? v prostorách U6 ve Vítkovicích. Náš tým v modrém dresu
s názvem Krypton soutěžil proti červeným Neonům ze ZŠ Brumov-Bílnice. Žáci přeměřili
své síly jak ve vědomostních otázkách, tak i ve fyzických úkolech. Jak vítězové tak
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poražení si nakonec odnesli velice zajímavé ceny. A jestli naši žáci vyhráli, se dozvíte
11. října v 14.35 hodin na televizním kanálu ČT D:.

Evropský den jazyků
V pátek 27. 9. 2019 proběhne na naší škole již tradičně Evropský den jazyků. Akce
bude trvat od 9.30 do 11.30 hodin. Během této doby budou žáci prezentovat různou formou
nějaký stát, který si předem vybrali. Všichni spoluobčané jsou srdečně zváni. Těší se na
Vás učitelé a žáci ZŠ Hať.

Sběr papíru
V měsíci říjnu škola pořádá sběr papíru. 17. 10. odpoledne a 18. 10. dopoledne mohou
žáci i všichni občané přinést nepotřebné noviny, časopisy, letáky apod. Kartony se vybírat
nebudou.

Co se v mládí naučíš…
Na naší škole se v šestém ročníku v rámci předmětu člověk a svět práce vyučuje
„vaření“. Žáci nahlédnou do teorie, pracovních postupů, zásad hygieny a bezpečnosti
práce. Učí se vzájemné spolupráci zvláště v praktických hodinách vaření. Tu mají žáci
nejraději, protože si konečně sami pod vedením paní učitelky mohou připravit jednoduchý,
později i složitější pokrm. Musí si rozdělit práci, zopakovat recept a pracovní postup, čas,
aby během dvou vyučovacích hodin stihli jídlo uvařit, naservírovat, nachystat stolování,
jídlo sníst a nakonec umýt nádobí a uklidit kuchyňku (to je největší oříšek). Žáci si během
roku vyzkoušejí různé pomazánky, zeleninové saláty, polévky, hlavní chod např. kuřecí
soténebo pečené želvičky, řízky s přílohou. Dále jsme pekli vánoční cukroví, palačinky
a také jsme zkoušeli vytvořit italské tiramisu. Pro většinu žáků je to předmět, na který se
těší. Musí do svých příprav zapojit i finanční gramotnost, nakoupit zboží, vybrat peníze od
spolužáků ze skupiny. Také se tímto utužuje spolupráce s rodiči, kteří jim s nákupem
pomohou, poradí. Učíme se šetřit s potravinami, nic se u nás nevyhazuje. Případné zbytky
si děti odnesou domů. Je to velmi zajímavý a důležitý předmět, kde se každý najde.
V osmé třídě zase děvčata nahlédnou do tajů domácnosti. Tak se učí rozmanité ruční práce,
tolik důležité a dnes opět i moderní. Zkoušíme základy šití, vyšívání, háčkováni, pletení.
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Je to hodně o trpělivosti, ta mnohdy chybí. Také trénujeme jemnou motoriku. Děvčata se
nakonec vždy radují ze svých výrobků. Také se v rámci tohoto předmětu zabýváme vším,
co se týká plánovaného rodičovství od početí až po věk batolete. Zajímáme se o stravu,
oblékání, zdravotní prohlídky. Zkoušíme uvařit kasičku a příkrm pro miminko, vykoupat
a přebalit miminko. Někdy se podaří sehnat i živé miminko i s maminkou, která nám
popovídá o radostech a strastech mateřství.
Žáci v šestém a osmém ročníku mají v rámci předmětu člověk a svět práce
a předmětu pracovní činnosti polytechnickou výchovu (dílny). Často je to jejich
nejoblíbenější předmět. Zde se seznamují se základními surovinami jako je dřevo, kov
nebo plast. Učí se s tímto materiálem pracovat, opracovat ho a vytvořit z něj nějaký finální
výrobek. Šesťáci začínají dřevěným brousítkem, visačkou na klíče či vytvoří dřevěnou
kočku, kde si vyzkouší vše - od řezání, rašplování, pilování, broušení, lepení či natírání.
Vyrobí také závěsné ozdoby z plastu
nebo hlavolam z kovu.
V osmém ročníku už je práce
náročnější.
Žáci
pracují
podle
technických nákresů. Vyrobí dřevěnou
hrací kostku, učí se pracovat s dlátem
a pod dohledem učitele také s vrtačkou.
Na kovové krabičce se pak učí stříhat
plech, řezat vnitřní a vnější závity,
nýtovat. Nakonec vyrobí kovové
kladívko s dřevěnou rukojetí.
Jsme moc rádi, že se na naší škole
stále vyučují tyto praktické předměty,
které žáky často motivují k výběru svého
budoucího povolání.
ZŠ a MŠ Hať, p.o.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Aktivity Model klubu Hať baví děti, modeláře i širokou
veřejnost
Závodů motocyklů Retro Chrchel 2019 se zúčastnilo 57 závodníků
Patnáctého června pořádal Model klub Hať závody motocyklů do 50 ccm s názvem
Retro Chrchel 2019. Letošního ročníku se zúčastnilo 57 závodníků. Z toho bylo 13 dětí,
které soutěžily ve své dětské kategorii. Principem závodu byl pravidelný průjezd dvou kol
závodní trati, která byla vysečena v trávě. Hodnotil se nejmenší rozdíl obou časů, přičemž
závodníci si za jízdy nemohli kontrolovat svůj soutěžní čas. Závod se těšil velké divácké
účasti. Na závěr celé akce proběhla spanilá jízda takřka šest desítek motocyklů. Věříme,
že soutěžící i přítomní diváci si užili příjemné odpoledne.
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Výsledky Retro Chrchel 2019
Kategorie děti
Kategorie dospělí
1. Šimon Gajda
1. Marek Reinlein
2. Martin Janiš
2. Lukáš Volný
3. Linda Návratová
3. Adam Barilič
Kompletní
výsledky
včetně
fotogalerie
naleznete
na
stránkách
www.modelklubhat.blogspot.com a na www.facebook.com/modelklubhat/. Za fotografie
děkujeme Martinovi Kusynovi.

Retro Cyklo 2019 proběhlo ve znamení cyklistické vyjížďky
O víkendu 17. a 18. srpna proběhl na letišti tradiční Modelkemp 2019. Jednalo se
o setkání místních i přespolních modelářů a příznivců letectví. Součástí Modelkempu bylo
také druhé setkání seniorské skupiny modelářů Model klubu Hať.
V rámci Modelkempu se uskutečnila cyklistická vyjížďka s názvem Retro Cyklo
2019. Závod, oproti minulým ročníkům, probíhal v odlišném charakteru. Místo jízdy
zručnosti se účastníci akce Retro Cyklo vypravili na spanilou vyjížďku, jejímž cílem byla
hráz v Darkovicích, kde proběhlo vyhlášení nejlepších účastníků akce. Všichni účastníci
obdrželi občerstvení v podobě ovoce, sušenek a pití. Retro Cyklo vyjížďky se zúčastnilo
třicet cyklistů z řad dospělých i dětí. Všem účastníkům děkujeme za předvedení krásných
bicyklů i netradičních kostýmů. Fotografie z akce opět naleznete na stránkách Model klubu
Hať.
Součástí Model kempu byla také modelářská soutěž v přesnosti přistání. Soutěže se
zúčastnilo 11 pilotů. S větrným počasím se nejlépe vypořádal Petr Škovránek, na druhém
místě skončil Antonín Koska a třetí příčku obsadil Jiří Plaček.

Zahájení modelářského kroužku
Od září je opět zahájen provoz modelářského kroužku v dílnách Základní školy
v Hati. Modelářský kroužek pod vedením Günthera Gajdy probíhá každý pátek od 15:30
do 17:00 hodin. První kroužek začíná v pátek 20. 9. Tímto bychom rádi pozvali všechny
děti, které baví manuální práce, letectví a modelářství na návštěvu modelářského kroužku.
Stejně jako v loňském roce se děti rovněž seznámí se základy elektrotechniky a 3D tisku.
Provoz modelářského kroužku by nebyl možný bez zapůjčení prostorů dílen Základní
školy v Hati. Tímto děkujeme ředitelce ŽS v Hati paní Ritě Sobkové za možnost využívání
školních dílen. Zároveň děkujeme obci Hať za finanční podporu a společnosti Tauron
ArcelorMittal Energy Holding, od které jsme pro letošní modelářský kroužek získali grant
na nákup materiálu a potřebného vybavení.

Pozvánka na Drakiádu Model klubu Hať
Vážení čtenáři, s příchodem podzimu zveme vás, vaše děti i vnoučata na tradiční
Drakiádu Model klubu Hať. Letošní ročník drakiády se uskuteční v pátek 4. října od
15 hodin. V případě nevhodného počasí může být drakiáda přesunuta na jiný termín. Pro
bližší informace o konání drakiády sledujte Facebook Model klubu Hať a webové stránky.
Těšíme se na setkání!
Model klub Hať
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INZERCE

HOSPŮDKA SKLEP
p.Arnošt Němec
nabízí od 1.1.2020 k pronájmu hospůdku
SKLEP (ze zdravotních důvodů)
Bližší informace na tel.: 608736220
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Tilleczková Marta

92 let

Matuška Josef

85 let

Bortlík Erich

91 let

Urbánek Lubomír

85 let

Petřeková Hedvika

89 let

Chrobáčková Anežka

85 let

Viktorin Bruno

89 let

Štochlová Anna

85 let

Ronczka Josef

89 let

Plačková Alžběta

83 let

Chlebišová Helena

88 let

Cigánová Hildegarda

83 let

Klásek Vítězslav

88 let

Aldersová Eliška

82 let

Plaček Alois

88 let

Šústková Anna

82 let

Mikesková Anděla

88 let

Plaček Vilibald

82 let

Cigánová Helena

86 let

Pavlenková Marta

82 let

Tvrdý Valter

86 let

Soppa Jiří

81 let

Svobodová Ernestyna

81 let

Kichner Karel

81 let

Lukáš Adolf

81 let

Kamrad Herbert

80 let

Šulová Edeltrauda

80 let

Kupková Arnošta

80 let

Svobodová Marie

80 let

Friedrich Gerhard

80 let

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