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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
každý rok vydání zpravodaje vychází na první jarní
dny. V letošním roce je vydání jarního zpravodaje cca
o jeden měsíc opožděno, za což se velice omlouváme.
Důvodem opožděného vydání tohoto zpravodaje je velice
nepříjemná situace s koronavirem, která trápí nejen naši
obec, celou republiku, ale i celý svět.
Vláda ČR dne 12. března 2020 vyhlásila pro celé
území ČR nouzový stav a v rámci řešení vzniklé situace
rozhodla o přijetí krizových opatření. Určitě všichni víte,
jaká opatření byla přijata – byl vydán zákaz volného pobytu osob na celém území ČR,
veškerý zákaz shromažďování, povinné nošení roušek, dočasně byly uzavřeny hraniční
přechody a mnoho dalších krizových opatření.
Chtěl bych poděkovat všem našim ženám a dívkám, které hned v úvodu epidemie
začaly šít ochranné roušky, jak pro naše občany, tak i pro jiné organizace. Poděkování
patří lékařům, zdravotnickému personálu, zaměstnancům v našich obchodech, lékárně,
poště. Děkujeme za zajištění životních nezbytností pro naše občany. Nesmím opomenout
poděkovat učitelskému sboru Základní a mateřské školy v Hati za zvládání nelehké
situace. Ze dne na den se museli naučit učit jinak - na dálku. Poděkování patří i všem
rodičům, kteří částečně nahradili povinnosti učitelů a "užívají" si své ratolesti 24 hodin
7 dní v týdnu.
Dále Pán Bůh zaplať otci Bartłomieji za každodenní přenosy požehnání z kostelů
v Hati a v Darkovicích na Facebooku. Děkujeme za prezentaci Křížové cesty v Hati.
Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se nezištně přihlásili k pomoci druhým. Zatím
jsme jejich nabídnutou pomoc nemuseli využít. Přesto jsme rádi, že máme v záloze řadu
spolehlivých osob, které můžeme v případě potřeby okamžitě kontaktovat.
Osobám starším 70 let, kteří nemají možnost pomoci od své rodiny
a potřebují nákup základních potravin, nákup léků nebo odvézt k lékaři - nabízíme
službu - zavolejte obecní úřad, tel. 597 589 925 (8.00 - 12.00 hod.). Pokud potřebujete
roušku - neváhejte zavolat na telefon 597 589 925, nebo se osobně dostavte na obecní
úřad!
Děkuji Vám všem, že respektujete doporučená opatření a nařízení a řídíte se jimi,
že zachováváte klid a nejste lhostejní k potřebám druhých. Věřte, že ani nám nejsou Vaše
potřeby lhostejné a že se ze všech sil snažíme současné dny Vám usnadnit. Prosím,
nepodceňujte vážnost situace, ale zachovejte si zdravý rozum.
V neposlední řadě patří mé poděkování všem pracovníkům obecního úřadu.
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Milí spoluobčané,
každý rok naše obec začíná rok Novoročním koncertem v Chrámu sv. Matouše
v Hati. Ani letošní rok nebyl výjimkou. Neděle 5.1.2020 se stala dnem, kdy jsme zahájili
oslavy 770 let od první zmínky o naší obci Hať. V provedení sboru Chorus Ostrava
zazněly krásné skladby - Nebeští kavalérové, Aj, dnes v Betlémě, Chtíc, aby spal, dále
části České mše vánoční Jana Jakuba Ryby. Sbor Chorus Ostrava a náš Chrámový
pěvecký sbor sv. Matouše a sv. Hedviky v Hati v doprovodu komorního orchestru
zazpívali a zahráli části Gloria, Credo, Sanctus, Agnus a Závěr. Patří jim velké
poděkování za nádherný kulturní zážitek. Rovněž Vám všem přítomným na tomto
koncertu patří velké poděkování za účast a dobrovolný příspěvek ve výši 26.242,- Kč,
který byl věnován na opravu varhan v Chrámu sv. Matouše v Hati.
V sobotu 11.1.2020 vyrazily skupinky malých a větších koledníků na Tříkrálovou
sbírku v naši obci. Poděkování patří otci Bartłomieji za požehnání koledníkům před
zahájením sbírky, dále všem koledníkům za jejich zpěv při koledování a všem občanům
za sladkosti a ovoce pro koledníky a finanční příspěvek do pokladniček Charity Hlučín.
Koledníci u nás vykoledovali rekordní částku pro charitativní účely 130.542,-Kč.
Prostředky ze sbírky využije Charita Hlučín mimo jiné na nákup polohovacích postelí,
opravy či podporu ošetřovatelské služby, která se stará o nemocné a umírající. Obyvatelé
Hlučínska přispěli do Tříkrálové sbírky částkou 2 632 251,- Kč, což je o přibližně 300
tisíc Kč více než v loňském roce (do terénu na Hlučínsku vyrazilo 324 skupinek, což
představuje více než 1000 koledníků).
Obecní ples, který proběhl v sobotu 18.1.2020 byl stejně jako v minulých letech opět
hodně vydařenou a letos můžeme říct i „dosti“ navštívenou akcí. Děkuji Kulturní komisi
při obecním úřadě a členům TJ Sokol Hať za výzdobu sálu na tento a další plesy.
Samozřejmě nelze opomenout hodnotné ceny do tomboly od podnikatelských
a soukromých subjektů, za což jim jistě patří veliké poděkování.
Každý rok se scházejí zástupci příhraničních obcí Píště, Šilheřovic a polských
Krzyżanowic a naší obce k společnému jednání kulturních a společenských akcí. Letošní
setkání proběhlo koncem ledna u nás v Hati. Zhodnotili jsme spolupráci za uplynulý rok
2019 a připravili pro Vás kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí v rámci
česko-polské spolupráce na rok 2020. Tento kalendář naleznete v tomto vydání
zpravodaje.
Naše obec připravila kulturní program na celý jubilejní rok - 770 let od první zmínky
o naší obci. Situace se změnila dnem 12.3.2020 – o tomto termínu a vzniklé situaci jsem
se zmiňoval v předcházejícím článku. Akce, které se měly uskutečnit v letošním dubnu
2020 - jarní Vítání občánků a v květnu - Den matek, Hudba nezná hranic, Májová
veselice, Pouť k Sv. Urbánkovi v Polsku - se určitě letos neuskutečnily a neuskuteční.
Odpust, tradiční červnové oslavy Dne obce, které jsou naplánovány na poslední červnový
víkend, dále všechny kulturní a společenské akce od července do prosince 2020 ( O pohár
starosty obce, Dožínky, tradiční výstavy u příležitosti krmáše, podzimní Vítání občánků,
Setkání důchodců, KOLAJA, Vánoční ladění, Zpívání pod vánočním stromem) nejsou
prozatím zrušeny, ale čekáme na rozhodnutí krizového výboru a vlády ČR. O tomto
rozhodnutí budete informováni a dle výsledku bude rozhodnuto o konání či zrušení výše
popsaných akcí.
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Rozpočet obce na letošní rok byl schválen Zastupitelstvem obce Hať na jednání
zastupitelstva obce v prosinci 2019. Zastupitelstvo obce naplánovalo a odsouhlasilo pro
letošní rok nemálo stavebních akcí v naší obci – např.:
- Úpravu části centra obce
- Dokončení opravy účelové komunikace Příční
- Výměnu vodovodních přípojek na ul. Na Chromině v úseku most Višňová – směr
Šilheřovice (tzv. Důlky)
O ostatních investičních akcích se dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje. Velice
důležitým aspektem pro splnění všech plánovaných úkolů je, jakým způsobem bude
naplňován v průběhu roku obecní rozpočet v tomto kritickém období.
Vážení občané, dovolte mi, abych Vám popřál pevné zdraví v této nelehké době.
Snažme se vytrvat, spolupracovat a pomáhat si.

Vážení spoluobčané,
v posledním období dostávám pravidelně stížnosti jak písemné, tak telefonické na
velice špatný stav polní komunikace (cesty) z Hati do Šilheřovic tzv. „Důlky“. Uvedená
cesta patří do katastru obce Šilheřovice a je klasifikována skutečně jako polní cesta, která
není ani místní komunikací natož krajskou (jak bylo již několikrát chybně publikováno
senzacechtivými novináři – byla dokonce nazvána „Cestou roku“). Daný úsek cesty je ve
vlastnictví přibližně dvou desítek různých majitelů (v jednom případě se řeší pozůstalost
i po německém občanovi).
Pozemkové úpravy řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi
prostorově a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich
přístupnost a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření
vlastníků půdy. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a související
věcná břemena. Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu
a zúrodnění půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Od roku 2015 se Zastupitelstvo obce Šilheřovice touto problematikou zabývá
v rámci komplexních pozemkových úprav. Velká část občanů naší obce byla před časem
rovněž zainteresována do komplexních pozemkových úprav, které probíhaly v naši obci
a ví, že tato problematika není vůbec jednoduchá.
V roce 2019 byla opravena hraniční komunikace mezi Polskou republikou a Českou
republikou – Rakovec (spojnice Hať – Šilheřovice a dále). Mnozí z nás využívali
uvedenou komunikaci jako cestu do zaměstnání, byl to nejrychlejší příjezd na dálnici. Ale
bohužel velký zlom nastal 12. března letošního roku. Vláda ČR vyhlásila pro území ČR
nouzový stav a v rámci řešení vzniklé situace rozhodla o přijetí krizových opatření, mimo
jiné byla zavedena dočasná ochrana státních hranic. Od pondělí 16. března jsou uzavřeny
oba hraniční přechody do polských obcí Rudyszwald a Tworków. Myslím si, že je to
jeden z největších důvodů, proč narůstají připomínky k výše popsané cestě „Důlky“.
Všichni z nás si cestu do zaměstnání, za nákupy, apod., chceme zkrátit co nejvíce,
a proto momentálně využíváme tuto polní cestu „Důlky“. Věřím, že toto nelehké období
KORONAVIRU COVID – 19, který zasáhl celý svět, co nejrychleji pomine a my budeme
moci opět využívat přejezdu přes sousední Polsko do Šilheřovic a postupně dále.
Děkuji za pochopení.
Werner Vyletělek, starosta
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MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
i v této nelehké době, kdy celý svět zasáhla pandemie koronaviru COVID 19, jde
život v naší obci dále. Od začátku roku připravujeme projekty a akce, které budeme, nebo
lépe řečeno bychom chtěli v tomto roce realizovat. V plném proudu jsou práce na
projektové dokumentaci ke stavebnímu povolení na dokončení stavebního záměru mezi
obcemi Hať a Darkovice a to vybudování chodníku po pravé straně komunikace ve směru
od Hati. Na připravovanou stavbu z názvem „Výstavba chodníku podél krajské silnice
III/4698 Hať – Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení chodníku“ jsme
v lednu podali žádost o dotaci do Programu obnovy a rozvoje venkova
Moravskoslezského kraje (MSK) 2020. Na 15. zasedání Zastupitelstva MSK dne
5. 3. 2020 byla naše žádost schválená k financování a obec obdrží na tuto stavbu účelovou
dotaci ve výši 400 000,- Kč. V únoru taktéž proběhly dvě výběrová řízení a to na opravu
dalšího mostu v obci, tentokrát se jedná o most M07 na ulici Dolina (u pana Baďury).
Nejnižší nabídkovou cenu podala firma STAVBY A STATIKA, spol. s r.o. z Třince ve
výši 1 438 031,60 Kč bez DPH. Jde o firmu, která již v obci opravovala předcházející
mosty, s firmou má obec dobrou spolupráci a s kvalitou provedených prací jsme
spokojeni. Práce byly zahájeny v měsíci dubnu. Rekonstrukce mostu přinese opět jisté
omezení provozu, ale pro chodce a cyklisty je zbudována provizorní lávka.
V souvislosti se stavbou tlakové splaškové kanalizace v naší obci je potřeba ještě
vyhotovit k jednotlivým přípojkám na soukromých pozemcích pro obec věcná břemena,
která jsou důležitá ke vstupu zaměstnanců obce na pozemky z důvodu čištění jímek,
oprav nebo výměny čerpadel apod. Na uvedenou službu obec vyhlásila veřejnou zakázku
z názvem „Zhotovení geometrických plánů pro vyznačení služebnosti kanalizace v obci
Hať“. Nejvýhodnější nabídku podala firma GB-geodezie, spol s r.o., Tuřanka 1521/92b,
Brno – Slatina ve výši 1 739 600,- Kč bez DPH. U této příležitosti Vás vyzýváme
k zodpovědné součinnosti s obcí, jelikož s každým majitelem pozemku, na němž je
zbudována přípojka a jímka tlakové kanalizace, bude potřeba podepsat Smlouvu o zřízení
věcného břemene s úředně ověřeným podpisem a poté provést vklad na katastr
nemovitostí. Během roku budete postupně vyzýváni, abyste se na obec dostavili
k úřednímu jednání. Všechny náklady spojené se vkladem na katastr nemovitostí ponese
obec. Majitelé pozemků si budou pouze hradit úřední ověření podpisu.
Práce také započaly na vybudování kamerového systému v obci Hať.
V poptávkovém řízení na realizaci akce podala nejnižší nabídku firma KaP systém, s.r.o.,
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava. Celková cena díla je 362 993,- Kč bez DPH. V týdnu
od 20. 4. 2020 započala výstavba dětského hřiště v Kotlině firmou Bonita Group Service
s.r.o z Drásova a také montáž 14 venkovních fitness stojů, které budou umístěny na
3 lokalitách v obci – u dětských hřišť na ulici U Bečvy, podél komunikace Na Stavech za
panem Ochvatem a v Kotlině u již zmiňované stavby nového dětského hřiště. Pro
výstavbu nových míst pro pohyb a zábavu jsme využili dotační podporu ve výši 55 % od
Nadačního fondu zdravého životního stylu. Vy z Vás, kteří se v této době při procházkách
obcí zatouláte na opravenou starou Šilheřovickou cestu, jste mohli zaznamenat nově
vysázenou alej 25 kusů višní, které, až vyrostou, vytvoří příjemný stín a zvýší estetický
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dojem z procházky. Z kraje roku jsme také provedli výměnu vybledlých a poničených
současných orientačních tabulí obce a na 4 místech při vjezdech do obce budou
instalovány nové orientační tabule pro lepší orientaci turistů, kteří naší obec navštěvují
ve stále větším počtu. Taktéž jsme doplnili dopravní značení v obci o informativní
směrové dopravní značky, bohužel jedna z nich již byla poničená.
V únoru 2020 jsme z Ministerstva pro místní rozvoj obdrželi informaci o registraci
naši akce do Programu 11 782 – Podpora rozvoje regionů 2019+ na projekt s názvem
„Rekonstrukce veřejných budov v obci Hať“. Žádost o finanční podporu byla podána
v lednu 2019. Cílem projektu je provést celkovou rekonstrukci elektroinstalace ve
zbývajících 3 pavilónech ZŠ a MŠ Hať – nižší stupeň, tělocvična a mateřská škola
s jídelnou, která je ještě původní, z 60. let minulého století. Rozpočtované náklady
projektu jsou ve výši 2 851 114,- Kč a dotace Ministerstva pro místní rozvoj je ve výši
70 %. Realizace projektu byla plánována na dva roky. V roce 2019 se provedla oprava
v mateřské škole a jídelně a v letošním roce nás čeká rekonstrukce ve zbývajících dvou
objektech. V přípravách jsou i další akce např. oprava povrchu komunikace na Příční
cestě ve směru od větrné elektrárny až po napojení na státní silnici, výstavba chodníku na
křižovatce ulic K Hubertu a U Střediska včetně obecní vývěsky pro smuteční oznámení,
oprava Záhumenní účelové cesty nebo celková rekonstrukce mateřské školy na ulici
Dělená. Realizace těchto akcí bude ovšem ovlivněna současnou situaci a vývojem
rozpočtu obce v příštích měsících v souvislosti s koronavirovou epidemií.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících jarních dnů hodně zdraví,
spokojenosti, pohody a klidného zvládnutí vládních omezení, která nás všechny zasáhla
a poznamenala jak naše životy, životy našich rodin i celkové dění v obci.

Vážení občané, žadatelé, kteří jste se v roce 2019 přihlásili o kotlíkové
půjčky,
Obec Hať obdržela dne 4. 2. 2020 ze Státního fondu životního prostředí České
republiky Rozhodnutí o poskytnutí finančních prostředků v rámci výzvy č. 1/2019
k předkládání žádosti o poskytnutí podpory dle Směrnice MŽP č. 3/2019 prostřednictvím
programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech za
moderní zdroje tepla ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského,
Moravskoslezského a Ústeckého kraje a tím snížit emise skleníkových plynů a dalších
znečišťujících látek do ovzduší a dosáhnout úspor energie v místě spotřeby.
Výzvu k předkládání žádostí k zásadám pro poskytnutí bezúročné zápůjčky
z rozpočtu obce Hať, Zásady pro poskytnutí bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu obce
Hať, Smlouvu o poskytnutí návratné finanční výpomoci a další potřebné přílohy
a dokumenty naleznete na webových stránkách obce v záložce Kotlíkové půjčky, dále
na úřední desce anebo se můžete osobně informovat na Obecním úřadě v Hati kancelář
č. 12, kde je také možno si potřebné dokumenty vyzvednout v papírové podobě.
S vyplněním žádosti Vám pomůže firma Realizace dotací s.r.o.,
zastoupená Ing. Davidem Plačkem, kontaktní údaje: tel. 777 882 840, email:
david.placek@realizacedotaci.eu nebo s Bc. Terezou Plačkovou, kontaktní údaje: tel.
776 830 200, email: tereza.plackova@realizacedotaci.eu.
Mgr. Milan Šula
6

VYBRÁNO

-

-

-

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 8. zasedání dne 22.4.2020 zabývalo především:
Schválením programu 8.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení ze 7.zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od 7. zasedání ZO
Projednáním „Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK – Výstavba chodníku
podél krajské silnice III/4698 Hať – Darkovice“
Projednáním „Výzvy k předložení žádosti k zásadám pro poskytování bezúročných
zápůjček z rozpočtu obce Hať“
Projednáním „Zásad pro poskytování bezúročné finanční zápůjčky z rozpočtu obce
Hať“
Projednáním „Smlouvy o poskytnutí návratné finanční výpomoci“
Výsledkem hospodaření obce k 31.3.2020
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – kabelová
přípojka NN k KD a souvislou žádostí o vydání souhlasného stanoviska pro povolení
zvláštního užívání komunikace
Návrhem na vyřazení starého a poškozeného DDHM z majetku obce
Navýšením nájemného u smluv v roce 2020 o míru inflace
Odměnami neuvolněným členům ZO
Zrušením předkupního práva ke kupní smlouvě na pozemek prodaný v roce 2004
Schválením dodatku č.2 ke smlouvě o dílo na stavbu „KPÚ Hať – účelová polní cesta
Stará Šilheřovická“
Jmenováním nového velitele jednotky SDH Hať
Výtěžkem z novoročního koncertu konaného dne 5.1.2020
Zakoupením věcných darů do tomboly Bálu Hlučínska
Žádostí o uzavření smlouvy o poskytování příspěvku pro Domov pro seniory
Smolkov
Žádostí o příspěvek na činnost sdružení Hultschiner Soldaten
Oznámením o ukončení činnosti členky kulturní a sociální komise
Dohodou o provedení práce – koordinátor projektů
Vyúčtováním obecního plesu konaného dne 18.1.2020
Smlouvou o dílo na dodání a instalaci venkovních fitness prvků ve 3 lokalitách
Výroční zprávou obce o činnosti v oblasti poskytování informací dle zákona
Návrhem programu novoročního koncertu v roce 2021
Pořízením 3 ks mobilních toalet k dětským hřištím
Vyhlášením veřejné zakázky s názvem „Oprava mostu M07 - MK Dolina“
a vyhodnocením nabídek
Žádostí o sponzorský dar - oslavy 100. let Gymnázia j. Kainara Hlučín
Nabídkou firmy spravující web obce na nové aplikace
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- Nabídkou novin na samostatnou reklamu pro obec Hať k příležitosti 100. výročí
vzniku Hlučínska
- Poskytnutím finančních prostředků ze SFŽP ČR na akci Podpora výměny kotlů
- Žádostmi soukromých subjektů o povolení vjezdu vozidel na účelové komunikace
a cyklostezky
- Žádostí o odkoupení části obecních pozemků
- Programem 7. zasedání ZO obce Hať
- Nabídkou na letecké fotografování obce s pořízením fotografií a prezentací
v publikaci Slezské hrady a zámky
- Vyhlášením poptávkového řízení na kamerový systém v obci a jeho vyhodnocením
- Žádostmi majitelů nemovitostí o připojení k vodovodnímu a kanalizačnímu řadu obce
- Nabídkou na zpracování dokumentace na projekt „Zpracování digitálního
povodňového plánu, vybudování varovného a výstražného systému ochrany před
povodněmi pro obec Hať“
- Informací Ministerstva pro místní rozvoj ČR o registraci projektu „Oprava
elektroinstalace v ZŠ a MŠ Hať“ a cenovou nabídkou na administraci schválené
dotace
- Cenovou nabídkou na dodávku a montáž dětského hřiště v Kotlině
- Zprávou a vyhodnocením nabídek na zakázku s názvem „Zhotovení geometrických
plánů pro vyznačení služebnosti kanalizace v obci Hať“ a podpisem smlouvy
s vítězným uchazečem
- Schválením účetní závěrky ZŠ a MŠ Hať, p.o., za rok 2019
- Finančním darem pro nadační fond Pavla Novotného
- Vydáním souhlasného vyjádření k inženýrským sítím pro stavbu podzemního vedení
optických kabelů mezi obcí Hať a Vřesina, souhlasu se stavbou a uzavřením smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene
- Nájemní smlouvou na pronájem tenisového kurtu
- Nabídkou na instalaci QR kódů na cvičebních prvcích na workoutovém hřišti
- Smlouvou o smlouvě budoucí na pronájem nebytových prostor ve zdrav. středisku
- Žádostí o zrušení předkupního práva na koupi obecního pozemku
- Žádostí o připojení novostavby RD k vodovodnímu řádu a takové kanalizaci
- Nabídkou na prezentaci obce – omalovánka
- Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na výstavu chodníku Hať –
Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení
- Výzvou, zásadami a smlouvami k žádostem na kotlíkové půjčky pro občany
- Žádostí o zdůvodnění zamítaví odpovědi na uzavření smlouvy o poskytování
finančního příspěvku
- Žádostí o finanční podporu – veřejná sbírka
- Programem 8.zasedání ZO
- Uzavřením mateřských škol v obci
- Cenovou nabídkou na dopracování podkladů k provedení mostní prohlídky
a mostního listu u objektů M1, M2, M5, M8 a M9
- Monitoringem komunitního plánování za rok 2019
- Cenovou nabídkou na výsadbu stromořadí
- Dodatkem č.8 ke smlouvě o sdružených službách – zemní plyn
- Žádostí o nájemců obecních prostor o prominutí nájmu v době nouzového stavu
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- Objednávkou na výrobu vývěsky na smuteční parte a tabulí se znakem obce
k umístění na vjezdech do obce
- Zrušením kulturních a společenských akcí v měsíci květnu z důvodu nouzového stavu
- Stížností občana na terénní úpravy pozemku jiných majitelů
- Rozpočtem obce do 31.3.2020
- Cenovou nabídkou na zpracování žádosti o dotaci v rámci OPŽP pro záměr Výsadba
stromořadí – Hať – Příční cesta
- Cenovým výměrem č.3/2020 – cena vodného a stočného od 1.5.2020 (změna DPH)

INFORMUJEME
♣ Změna úředních hodin na obecním úřadě od 23.4.2020
Z
důvodu
vyhlášení
celostátní
karantény
Vládou
ČR
od pondělí
16.3.2020, usnesením Vlády ČR č. 87/2020 Sb. v rámci krizových opatření
a mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví ze dne 9.4.2020 dochází k úpravě
úředních hodin na Obecním úřadě v Hati pro veřejnost:
pondělí 8:00 – 12:00 hodin a 12:30 – 17:00 hodin (pokladna do 16:30),
středa 8:00 – 12:00 hodin a 12:30 – 17:00 hodin (pokladna do 16:30).
Žádáme občany, aby své záležitosti přednostně vyřizovali telefonicky (595 020 666,
597 589 925) nebo elektronicky (obechat@obechat.cz) a úřad navštěvovali pouze
v neodkladných záležitostech po předchozí telefonické domluvě. Děkujeme
♣ Prodejna TEMPO Opava oznamuje změnu otevírací doby v Hati v době
karatény a po 1.květnu 2020
JO obchod na dolní Hati: otevírací doba platí do 30.4. a nově i po 4.5.
pondělí – pátek
7.00 – 10.30 hod. a 14.00 – 15.30 hod.,
sobota 6.30 – 10.30 hod.
(svátek 1.5.: 7.00 - 10.00 hod.)
neděle - zavřeno – nedělní prodej je zcela zrušen
TUTY obchod na horní Hati: otevírací doba do 30.4.
pondělí – pátek 7.00 – 11.30 hod. a 12.00 - 16.00 hod.,
sobota 6.30 – 11.30 hod.
(svátek 1.5.: 7.00 - 11.00 hod.)
od 4.5.: pondělí – pátek 7.00 – 18.00 hod., sobota 6.30 – 11.30 hod.
neděle - zavřeno – nedělní prodej je zcela zrušen (i mimo karanténní opatření)
♣ Zaměřování skutečného stavu splaškové kanalizace
Oznamujeme občanům, že v naší obci bude v letošním roce průběžně probíhat
zaměřování skutečného napojení splaškové tlakové kanalizace, které je zapotřebí pro
zavkladování věcných břemen do Katastru nemovitostí, které provede společnost GB
– geodezie, spol. s r.o., Brno. Zaměstnanci této společnosti se budou prokazovat
povolením (kartičkami) pro toto zaměřování od společnosti GB – geodezie, spol. s.r.o.,
Brno a od Obecního úřadu Hať. Termíny prací budou vyhlašovány místním rozhlasem
a zveřejňovány jak na Info kanálu, tak i na stránkách obce. Proto prosíme občany
o spolupráci a umožnění vstupu těmto pracovníkům na Vaše pozemky. Děkujeme.
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♣ 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.
♣ BIO odpad ze zahrádek a domácností
Na základě Usnesení vlády České republiky ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí
krizového opatření bude po jeho dobu probíhat sběr bioodpadu
od 7. dubna 2020 každé úterý v době od 16:00 do 18:00 hod. na stanovených místech
na MK Pod Olšinou (bývalá skládka) a na MK Lipová (u objektu ČOV) za podmínky,
že k vykládce bioodpadu bude do oploceného prostoru ke kontejneru vpuštěna pouze
jedna osoba nebo jedno auto s přívěsem. Dále žádáme občany, aby v případě tvořící se
fronty v rámci boje proti šíření koronaviru dodržovali stanovené odstupy min. 2 m
a byli vybaveni ochrannými pomůckami – roušky a rukavice. Děkujeme za pochopení
a Váš zodpovědný přístup.
♣ Nepořádek v obci v hnízdech pro separovaný komunální odpad
Chtěli bychom touto cestou požádat občany, aby neodkládali odpady mimo sběrné
nádoby. V případě, že jsou kontejnery již plné, využijte prosím k odložení odpadu jiné
sběrné místo. Situace kolem odkládání odpadů mimo sběrné nádoby (kontejnery)
začíná v obci Hať být vážná. Lidé se naučili odkládat odpad vedle nádob, odhazovat
jakýkoli odpad beztrestně prakticky kdekoli (a to i nebezpečné odpady). Obec pak stojí
úklid nemalé úsilí a prostředky, na kterých se v konečném důsledku podílíme všichni.
Prosíme občany, aby obzvláště v těchto dnech věnovali zvýšenou pozornost při
uzavírání kontejnerů a hlavně nedávali další pytle, či krabice a další věci (které patří
do velkoobjemových kontejnerů) vedle nich. Také je velmi důležité plasty i kartony
důsledně sešlapávat. VEŠKERÝ STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPAD není odpadem
komunálním, za jeho odvoz je ze zákona plně odpovědný stavebník nebo původce na
jeho vlastní náklady.
Ukládání odpadu bude vždy o zodpovědném chování lidí. I tady platí, že dokud se
nebudeme k veřejnému prostranství všichni chovat, jako se chováme ke svému
majetku, budou veškerá opatření jen napravovat lehkomyslnost a nezodpovědnost
některých spoluobčanů.
V poslední době nás zaráží hromadění odpadků u kontejnerů (na plast-sklo-papír, tak
i na textil) v naší obci.
V té době KORONAVIRU je bohužel omezen vývoz textilu firmou TEXTIL ECO.
Dne 10.3.2020 byla pořádána sbírka textilu, bot atd. pro Diakonii Broumov. Všichni
občané měli možnost donést textil, boty atd. na Obecní úřad v Hati a tyto věci odevzdat.
Děkujeme za pochopení.
♣ Další sbírka textilu pro Diakonii Broumov
bude pořádána v úterý 12.5.2020 od 8.00 – 16.00 hod. na obecním úřadě.
Prosíme proto občany, kteří ukládají tašky s textilem ke kontejnerům na textil a vidí,
že kontejner je momentálně naplněn, ať počkají na sbírku textilu, bot atd. do úterý
12.5.2020. Žádáme občany o udržování pořádku v okolí sběrných nádob a děkujeme
těm, kteří tato pravidla dodržují.
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Diakonie Broumov,

sociální družstvo

 Více na www: diakoniebroumov.cz, www.facebook.com/broumovdiakonie
SEZNAM VĚCÍ, KTERÉ MŮŽETE DÁT DO SBÍREK:
 Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
 Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
 Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici
 Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří
 Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
 Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
 Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
 Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
 Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
 ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
 nábytek
 znečištěný a vlhký textil

SBÍRKA SE USKUTEČNÍ:
dne: úterý 12.5.2020
čas: 8.00 – 16.00
místo: Obecní úřad, Lipová 86 - přízemí
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel. : 597 589 925

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Stavba domu: Nápor na psychiku i vztahy
Spousta lidí touží po vlastní střeše nad hlavou. A tak se jednoho dne odhodlají
a začnou si plnit sen o krásném domečku, se zahrádkou a třeba i bazénem. Jenže stavba
domu není jen o snění, ale provází ji bezpočet starostí. Dennodenně budete vynakládat
spoustu energie, ať už se samotným plánováním, nebo realizací. Projekty, povolení, výběr
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firmy, finance… Všechna ta byrokracie vám poleze na nervy, a co si budeme povídat, i
do peněz.
Hodně silnou zkouškou je stavba také pro vztah. Výběr kachliček, podlah, barev,
nenadálé výdaje, nedostatek času… Situace, které se mohou zdát banální, naberou ve víru
všech okolností na síle a partnerská krize je na spadnutí. Nezoufejte však, podle
dostupných studií nadpoloviční většina párů celou stavbu i přes krizi ustojí a jejich vztah
se o to víc posílí.
Buďte realisté!
Stavbě i finančnímu rozpočtu rozhodně prospěje, když se budete držet při zemi. Určitě
jste už o svém domu snů uvažovali, ale skutečně potřebujete tak obrovské místnosti,
4 koupelny a obklady, které stavbu o tolik prodraží? Myslete dopředu také na terénní
úpravu pozemku, oplocení, zahradu i vybavení. To také něco stojí. Proto uberte na tom,
co není tolik potřeba a přidejte tam, kde je to nutné. Vytvořte si také podrobný rozpočet
a nezapomínejte na možné navýšení nákladů.
Mějte plán
Kdo je připraven, není překvapen. To platí i u stavby domu. Vše si plánujte dopředu,
krok po kroku, rozdělte si práci. Udělejte si průzkum, proberte se stavební firmou plán
stavby. Když budete vědět, co a kdy se bude budovat, můžete se na to (nejen) psychicky
připravit.
Dělejte kompromisy
Komunikujte s partnerem o tom, co si v domě přejete mít. Věřte mi, ale i taková
maličkost, jako je barva v obýváku se promění v obrovský problém. Předcházejte
hádkám, například si každý den vymezte hodinu na to, abyste společně zhodnotili, co je
nového, probrali další kroky atd. A když se nebudete umět shodnout, jestli do koupelny
světlé nebo tmavé obklady? Udělejte jednoduše kompromis. Dům bude vás obou, a tak
byste se tam oba měli cítit dobře.
Požádejte o pomoc
Budu se opakovat – stavba je náročná. Není proto ostudou, požádat o pomoc. Ať už
partnera/ku, přátele, rodinu, nebo odborníka. Nikdo není nadčlověk, kterému nedojdou
síly. Pokud se rozhodnete dům postavit svépomocí a s něčím si nevíte rady, v okolí jistě
bude šikovný řemeslník, který vám pomůže, a přitom vás finančně nezruinuje.
A rada na závěr?
Myslete na to, že i když je momentálně stavba číslo jedna na seznamu priorit, nesmíte
zapomínat na sebe, najít si čas pro partnera i rodinu. I kdyby se stavba o něco protáhla,
v konečném důsledku to nebude hrát významnou roli. Dopřejte si pauzu, odpočiňte si,
protože tělo i psychika relax potřebují. Je potřeba energii také někde brát, a ne se pouze
vyčerpávat. Každý dům se jednou dostaví.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz,
www.mojra.cz
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.
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Obecná doporučení pro seniory – chraňte se před nákazou
OMEZTE RIZIKA:
 zdržujte se doma
 nezdržujte se v místech
s vyšším počtem lidí (na
chodbách, před domem
a na dalších veřejných
místech)
 nenakupujte, využije rodinných
příslušníků či jiných možností
 nepřijímejte návštěvy, zejména ty, které
jsou zjevně nemocné
 udržujte si odstup, při předávání nákupů či léků
 noste roušku, při jakémkoliv kontaktu s jinou osobou
 dejte si pozor na podomní a internetové podvodníky
DOPORUČUJEME VÁM:
a. nakupování
 v případě, že chcete nakupovat, doporučujeme vám nakupovat v době vymezené
pro seniory (od 8,00 do 10, 00 hodin), menší obchody fungují bez omezení
 omezte četnost nakupování na minimum
 u vchodu použijte jednorázové rukavice nebo jiný ochranný prostředek na ruce,
(např. mikrotenový sáček) - jsou poskytovány bezplatně v prodejnách potravin
 je možné si objednat i nákup přes internet, společně s donáškovou službou
(Když si s tímto nevíte rady, telefonicky kontaktujte své blízké případně obecní
úřad. Čísla telefonů jsou uvedena na konci letáku.)
 udělejte si přiměřené zásoby potravin a léků
 neplaťte hotovostí, v případě nutnosti plaťte v rukavicích
 budete-li nakupovat potřeby spojené s koronavirem (roušky, dezinfekce, léky,
apod.) nákup raději prodiskutujte s někým z blízkých či na některé telefonní
lince, která slouží seniorům, abyste se nestali obětí podvodníků
b. zdravotnická péče
 pokud neodkladně musíte jít k lékaři, než tak učiníte, zavolejte do ordinace a svou
situaci s lékařem nejdříve proberte po telefonu
c. zdravotní stav
 v případě teploty, bolesti kloubů a dalších příznaků nemoci (kašel, dušnost,
horečka, únava) kontaktujte svého obvodního lékaře nebo linku ke koronaviru
(kontakt najdete níže)
 v případě příznaků se poraďte, jak postupovat a rozhodně nechoďte osobně
k lékaři nebo do nemocnice
 dodržujte základní hygienická pravidla (časté mytí rukou, používání
jednorázových kapesníků nikoli látkových)
 používejte dezinfekci (k mytí rukou, vytírání podlah, praní prádla)
 při kýchání a kašlání řádně užívejte kapesníky (nejlépe jednorázové), při kašlání
a kýchání si zakrývejte ústa paží/rukávem, nikoliv rukou
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pravidelně vyvařujte roušku, po dobu přibližně 10 minut
máte-li velké obavy nebo jste ve stresu, využijte kontakt na linky pomoci, čísla
jsou uvedena na konci letáku
pokud jste sami doma, tak postačí běžná hygiena, dezinfikovat nic nemusíte.
Hygienu je třeba dodržovat, když přijdete ze společných prostor, v tom případě si
pořádně umyjte ruce.

POMŮŽE VÁM, KDYŽ:
 budete sdílet své starosti a pocity samoty - zavolejte svým blízkým, rodině či
přátelům nebo na linku důvěry (kontakt najdete níže)
 budete udržovat kontakt s rodinou a okolím, ale nejlépe telefonicky nebo
přes internet
 budete trénovat paměť, a to čtením knih, luštěním křížovek nebo se budete
inspirovat nejrůznějšími videi na webových stránkách pro seniory
 budete pamatovat na pravidelný spánek, který pomáhá jak psychice, tak
i fyzickému stavu
 budete si udržovat fyzickou kondici v rámci svých zdravotních a domácích
možností
(např. cvičení)
 budete dodržovat pravidelný režim, své rituály, věnovat se svým zájmům jako
doposud, například čtení časopisu, péči o květiny, malování, zpěvu, pečení
a dalším běžným činnostem
 budete číst noviny a časopisy, nemusíte se obávat, lékaři potvrzují, že je opravdu
velmi malá pravděpodobnost, že by se Covid-19 přenášel na novinách
KONTAKTY
Co dělat, když vám něco nebude jasné:
Dotazy ke koronaviru volejte: 1212
 linka 1212 je zároveň linkou první psychické pomoci, linka je bezplatná a určena všem
občanům, provoz linky zajišťují zdravotničtí interventi a psychologové
V případě onemocnění volejte: 112
 v případě vážných zdravotních problémů či ohrožení života volejte linky 155 a 112
Další linky pomoci
bezplatná Linka seniorů, na telefonním čísle 800 200 007, (v provozu
od 8 do 20 hodin)
linka dobrovolnické pomoci pro seniory v Moravskoslezském kraji, kteří nemají
přístup k internetu: 595 622 595. Provozní doba infolinky: každý den od 8:00
do 18:00 hodin. Pomůže vám po telefonu vyhledat pomoc dobrovolníků v našem kraji.
non stop služba telefonické krizové pomoci, zde můžete sdílet své aktuální psychické
rozpoložení, linka nenahrazuje speciální linky zřízené pro akutní řešení spojené
s ohrožením či infekcí koronavirem. K dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně:
Linka důvěry Karviná: 596 318 080, 777 499 650, skype: linka.duvery.karvina
Linka důvěry Ostrava: 737 267 939, 596 618 908
Obecní úřad Hať: 595 020 666, 597 589 925
Nikdo nesmí zůstat bez pomoci!
Dejte o sobě vědět!
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Informace pro uživatele tlakové kanalizace v obci Hať
Provozovatel sítě, tj. Obec Hať, zavedla pohotovostní službu pro případ poruchy
na kanalizačním řádu nebo domovní čerpací šachtici. Doporučujeme občanům, aby
prováděli pravidelnou kontrolu činnosti ovládací automatiky zabudované v samostatné
skříňce (rozvaděči). Bylo by vhodné provést vizuální kontrolu denně. Před nahlášením
poruchy lze provést vlastní kroky k odstranění závady:
- zkontrolujte, zda je ve skříňce páčka hlavního vypínače nahoře, v poloze zapnuto
a totéž u proudové ochrany motoru
- zkontrolujte hladinu a záložní prostor pro provoz v čerpací šachtici (jímce).
Pokud i po tomto zákroku svítí červené kontrolky, tj. max. hladina v jímce nebo porucha
čerpadla, nahlaste poruchu telefonicky na číslo: 730 896 815 a to v pracovní dny od 7.00
do 20.00 hodin a v sobotu a neděli (svátky) od 9.00 do 20.00 hodin. Poruchu je nutné
telefonicky specifikovat.
Pokyny, resp. doporučení, pro občany, kteří tlakovou kanalizaci užívají:
1. Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně,
WC, koupelny a prádelny, apod..
2. Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody,
odvodnění ze dvorků, chodníků, teras, bazénů, apod..
3. Do kanalizace nepatří:
- štěrk, písek, apod.
- kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty, apod.
- tuky, olej, horký olej, apod.
- ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny, apod.
- hadry, textilie, silonové punčochy, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky,
vlhčené hygienické ubrousky, kosmetické a hygienické tampony, apod.
- tuby od zubní pasty, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty
- uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, pevné předměty, apod..
4. Doporučujeme odběrateli provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména
stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) a to
podle míry znečištění.
5. Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je životu
nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem).
6. Zabezpečit poklop čerpací šachty samořeznými šrouby tak, aby do ní nemohl nikdo
neoprávněně vniknout nebo spadnout. Zároveň zachovat snadný přístup do čerpací
šachty v případě poruchy.

Pokud bude závada na technologickém zařízení tlakové kanalizace
zapříčiněna nedodržením výše uvedených pokynů, nejedná se o záruční
opravu nebo závadu na technologii, ale o opravu za úhradu včetně
dodaného materiálu.
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Apel na majitele psů
Vážení chovatelé psů,
s ohledem na množící se stížnosti občanů na volně pobíhající psy a velké množství
neuklizených výkalů na veřejných prostranstvích, bychom Vás rádi upozornili na možné
následky vašeho jednání.
Podle posledního znění zákona
na ochranu zvířat proti týrání (Zákon
na ochranu zvířat proti týrání č.
246/1992 Sb.), se přestupku dopustí
ten chovatel, který neučiní opatření
proti úniku zvířete. Únikem zvířete
se rozumí volné pobíhání zvířete
bez dohledu a kontroly fyzické
osoby či chovatele. V praxi to
znamená, že obecní úřad obce
s rozšířenou působností (v našem případě Městský úřad Hlučín) může za únik zvířete
uložit chovateli pokutu až do výše 50.000,- Kč (Zákon O přestupcích č. 200/1990
Sb.) Také se majitelé volně pobíhajících psů vystavují riziku, že jejich pes bude v souladu
s veterinárním zákonem odchycen a umístěn do útulku pro odchycená a opuštěná zvířata,
přičemž náklady za odchyt a umístění v útulku pak hradí chovatel zvířete.
Každý majitel je za chování svého psa plně odpovědný. Argument, že „náš pejsek
je hodný a nikomu ještě nic neudělal“ vyzní naprázdno, když si uvědomíme, co může
volně pobíhající pes způsobit (dopravní nehodu, napadení občanů obce, hlavně pak dětí,
znehodnocení oblečení). Předejděme proto následným nepříjemnostem tím, že si svého
psa zajistíme tak, aby nemohl utéct z našeho soukromého pozemku a při procházkách
mějme psa na vodítku, nebo opatřeme psa ochranným náhubkem. Chápeme, že každý pes
může někdy svému majiteli utéct, zvláště v době hárání fen, ale většina chovatelů je
schopná zajistit, aby pes nemohl
utéci, tak i těch několik zbývajících
musí tato opatření učinit také.
Rovněž se na Vás, na majitele
psů, obracíme s naléhavou žádostí
s ohledem na znečištění chodníků
a jiných veřejných prostranství psími
výkaly, abyste po svých psech
pokaždé uklízeli! Pokud takto
nečiníte, upozorňujeme Vás na
povinnost úklidu psích výkalů,
která
vyplývá
ze
zákona
o přestupcích. Přestupku se podle
zákona č. 200/1990 Sb. dopustí ten,
kdo znečistí veřejné prostranství,
veřejně přístupný objekt nebo veřejně
prospěšné zařízení anebo zanedbá
povinnost
úklidu
veřejného
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prostranství. Tím se mimo jiné rozumí i neodklizení psích výkalů. Dle zákona
o přestupcích může být uložena pokuta až do výše 20.000,-Kč.
Častokrát na veřejných místech se najdou oblasti s několika výkaly na metru
čtverečním a tato skutečnost je opravdu alarmující a ukazuje na bezohlednost „pejskařů“.
V obci Hať máme již několik let rozmístěny koše se sáčky určenými k odklízení výkalů
po vašich mazlíčcích. Buďte ohleduplní ke všem svým spoluobčanům, hlavně dětem, a po
svých psech uklízejte tak, jako to činíte i doma nebo na svých pozemcích!
Děkujeme.
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Recyklace –
mysleme na budoucnost
O odpovědném přístupu
k přírodě kolem nás, ochraně
planety Země i o nevytváření
zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk
nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí
uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost
planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo
a plasty, které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy
a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat
k ekologické recyklaci. Například v loňském roce se prostřednictvím společnosti
EKOLAMP podařilo sebrat a následně recyklovat 706 tun vysloužilých světelných
zdrojů, 587 tun malých elektrozařízení a 1586 tun velkého elektra.
Opětovně se využilo přes 95 % materiálů ze světelných zdrojů a více než 90 %
materiálů z malých a velkých elektrozařízení. Získané kovy, plasty či sklo slouží k další
výrobě či jako technický materiál. Pečlivým sběrem a zpracováním se navíc zabrání
znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se škodlivé látky
z nerecyklovaných zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé naší obce Hať
mohou nefunkční elektrozařízení
zdarma odevzdávat na technickém
dvoře Hať, Na Strání 1, každé
první úterý od 16.00 – 18.00 hod.,
dále na Obecním úřadě v Hati,
ul. Lipová 86, nebo v elektro
obchodě při nákupu nových
spotřebičů.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 se
navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí městům
a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení je možné odevzdat k recyklaci
prostřednictvím více než 4500 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České
republice zřídila. Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých
jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na www.ekolamp.cz.
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FARNOST

Přihlášky ke stažení na www.farnosthat.cz, více informací u Ondřeje Jaroše,
tel.: 735052326, e-mail: ondrejaros@seznam.cz
ŘKF Hať pořádá příměstský tábor "Stvoření světa" v Hati pro děti nastupující
ve školním roce 2020/2021 do 1 - 4. třídy v termínu 3.8.2020 - 7.8.2020.
Místo konání: VCA ARCHA Hať, cena: 1300,-Kč
Více informací na www.farnosthat.cz
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KULTURA

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
česko-polské spolupráce na rok 2020
Z důvodu situace s možnou nákazou Covid-19 mohou být plánované akce zrušeny nebo
přesunuty na jiný termín. Uvádíme pouze naplánované akce po 1.6.2020, původní
kalendář obsahuje akce na celý rok.
p. č.

Název akce

Termín

Organizátor

13.

Cyklovýlet

6.6.2020

Obec Šilheřovice

14.

Pivní slavnosti

13.6.2020

15.

VIII. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

14.6.2020

Obec Šilheřovice
Gmina
Krzyżanowice

16.

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

20.6.2020

17.

XII. Międzynarodowy Zlot Pojazdów Zabytkowych

27.-28.6.2020

Spływ Kajakowy „Otwieranie Granicznych Meandrów
rzeki Odry”
19. Den obce Hať - 770 let od první písemné zmínky

18.

20. Mezinárodní sportovní olympiáda škol

Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar Wójta
Gminy Krzyżanowice
Odpust Píšť 2020 - odpustový koncert duchovní hudby,
22.
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
23. Tradiční turnaj v minigolfu
21.

Haťské dožínky
XI. Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o
25.
Puchar Starosty Powiatu Raciborskiego

24.

27.6.2020
27.6.2020
červen
červenec

20.8.2020

Obec Píšť

30.8.2020

Obec Hať

srpen/září

Gmina
Krzyżanowice
Obec Píšť

září

27.

Dożynki Gminy Krzyżanowice w Chałupkach

5.-6.9.2020

Haťský krmáš

30. Cyklovýlet

Obec Šilheřovice
Gmina
Krzyżanowice
Obec Píšť

Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a
hobby

29.

Gmina
Krzyżanowice
Gmina
Krzyżanowice
Obec Hať

7.-10.8.2020

26.

28. Chovatelská a zahrádkářská výstava

Obec Hať

Gmina
Krzyżanowice
19.-20.9.2020 Obec Hať
20.9.2020

Obec Hať

10.10.2020

31.

Międzynarodowy Turniej Gmin Partnerskich w Kręgle

32.

KOLAJA - festival hlučínských folklórních písní a tanců

Obec Šilheřovice
Gmina
říjen/listopad
Krzyżanowice
8.11.2020
Obec Hať

33.

Adventní a vánoční výstava

22.11.2020

Obec Píšť

34.

Vánoční ladění

prosinec

Obec Hať
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Den matek
Vážené maminky, babičky,
z důvodu pandemie KORONAVIRU –
COVID 19 se letošní setkání u příležitosti
Dne matek v sobotu 9.5.2020 v kulturním
domě neuskuteční. Obec Hať ve spolupráci
se sociální
a
kulturní
komisí
pro
Vás připraví toto setkání v náhradním
termínu, o kterém budete informovány.
Chráníme Vás a Vaše zdraví.
Sociální komise

Slavilo se 100. výročí vzniku Hlučínska
U příležitosti 100. výročí Hlučínska uspořádalo Sdružení obcí Hlučínska 3. února
2020 v kulturním domě v Dolním Benešově slavnostní sněm spojený s oslavou tohoto
významného výročí.
Celé oslavy se od samotného počátku nesly v regionálním duchu. Hosty už při
příchodu vítal folklorní soubor Srubek ze Štěpánkovic. Po slavnostním zahájení a přípitku
mohli hosté zhlédnout krátký film Muzea Hlučínska s názvem „Hlučínské století“
poukazující na klíčové události uplynulých 100 let. Následovalo vystoupení Bolatických
seniorek, které opět vtipnou formou připomněly specifické hlučínské nářečí.
O zhodnocení Prajzské z hlediska sociologického se postarala svým vstupem doc. PhDr.
Helena Kubátová, Ph.D. z Univerzity Palackého v Olomouci, která zde před několika lety
prováděla výzkum na téma „Mezigenerační proměny způsobu života na Hlučínsku“.
Významnou součástí programu bylo rovněž ocenění osobností pamětní medailí
Cypriána Lelka za osvětovou a kulturní činnost za přínos pro rozvoj Hlučínska. Toto
ocenění ze strany Sdružení obcí Hlučínska letos získali paní Ludmila Jařabová, pan
Arnošt Obrusník, Ing. Josef Barták, pan Josef Zawadský a manželé Jaroslava a Karel
Klemensovi.
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Pamětní list za spolupráci za
přínos pro rozvoj Hlučínska se
rozhodlo Sdružení obcí Hlučínska
udělit doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi,
Ph.D., Mgr. Radimovi Lokočovi,
Ph.D., PhDr. Jiřímu Neminářovi, doc.
PhDr. Heleně Kubátové, Ph.D., Mgr.
Adriánovi Czernikovi, panu Pavlovi
Kocurovi, panu Rostislavovi Pečinkovi
a organizacím Muzeu Hlučínska,
Místní akční skupině Hlučínsko
a Euroregionu Silesia - CZ. Pamětní list
byl rovněž udělen Moravskoslezskému
kraji a polským gminám Kietrz,
Krzanowice,
Krzyżanowice
a Pietrowice Wielkie.
Založení
Gymnázia
Josefa
Kainara, které letos rovněž slaví 100.
výročí svého vzniku, krátce připomněla
jeho ředitelka PhDr. Charlotta
Grenarová.
Část programu byla vyhrazena také pro zdravice hostů. K narozeninám Hlučínsku
popřáli např. předseda Českomoravské konfederace odborových svazů pan Josef
Středula, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo nebo
děkan Hlučínského děkanátu Mgr. Pavel Kuchař.

O příjemný kulturní zážitek se svým vystoupením postaraly také folklorní soubory
Vlašanky z Bohuslavic, Karmašnice z Kravař a sbor Gymnázia Josefa Kainara Hlučín.
Zlatým hřebem se na samotný závěr oficiálního programu stalo vystoupení harmonikářky
Hany Koskové z Bohuslavic. K závěrečné volné zábavě zahrála jako vždy výborně
kapela Dolbend.
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Poděkování patří moderátorovi akce doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D., Muzeu
Hlučínska, Kulturnímu domu Dolní Benešov, Gastrocentru Slezské univerzity v Opavě,
Vřes Caffé s.r.o., Bc. Janovi Waloschkovi a Pivovaru Avar za zajištění občerstvení,
účinkujícím souborům a všem, kteří se nějakým způsobem podíleli na přípravách
a průběhu oslav.
Lenka Osmančíková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
ZO ČSZ v Hati zdraví své spoluobčany
Chceme
Vás
informovat o naších
plánovaných akcích na
letošní rok. Na požádání
obecního
úřadu
o
výpomoc
obsluhy
a
zajištění pohoštění na
obecním plese, jsme
18.1.2020 zahájili svou
činnost.
Tímto
chci
poděkovat našim členům,
kteří se plesu zúčastnili,
za dobře odvedenou práci.
Další naše akce proběhly v březnu. Výroční schůze a přijetí dvou členek do spolku,
také ořez stromů na aleji u kostela a úklid u pomníku. V květnu jsme plánovali oslavu
Dne matek se společným setkáním našich členů a rodinných příslušníků ve vinárně
Globus. Další akce budou probíhat podle situace, to je podle toho, jaké akce bude možné
vzhledem ke koronavirovému nouzovému stavu pořádat. Na Dnech obce budeme tradičně
mít svůj stánek s koláči a jiným občerstvením. Opět také naši členové půjdou do
dožínkového průvodu. V září, u příležitostí krmáše, budeme tradičně pořádat výstavu
květin, ovoce a zeleniny. I když je ještě brzo, tak chci požádat své spoluobčany, aby nám
zapůjčili na výstavu své výpěstky.
Budeme se spolu těšit, jaká letos bude
úroda. Rok opět ukončíme večírkem v
prosinci. Během roku navštěvujeme
rovněž různé kulturní akce pořádané
pro dobrou věc dobrovolným spolkem
Pomozte nám vrátit úsměv dětem.
Těšíme se na Vaši přízeň i v roce
2020 a přejeme Vám, všem našim
spoluobčanům,
abyste
nynější
nouzový stav prožili v klidu a bez
újmy na zdraví.
Za ZO ČZS v Hati Helena Nawrathová
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Cobra září na Ukrajině
Vše začalo cestou na letiště v Krakowě. Bylo nás osm, takže jsme se v pohodě
naskládali do dvou aut a jelo se. Po přistání v Kyjevě jsme si nainstalovali aplikaci Uber,
protože byla nejlevnější dopravou kamkoliv. Řidiči většinou neuměli ani slovo anglicky,
takže jsme měli štěstí, protože aplikace je za nás naváděla tam, kam chceme jet. Příjezdem
jsme byli tak nadšeni, že jsme si hned v první restauraci chtěli dát nějakou místní vodku,
abychom to měli tematické již od začátku. Po patnácti minutách domlouvání se se
servírkou jsme zjistili, že z patnácti druhů vodky uvedených v nápojovém lístku mají jen
jednu. Nadšení tedy lehce opadlo se slovy „Tak nám tu Finskou přineste.“ Ubytovali jsme

Cobra team u nápisu

se a šli na jídlo. Ceny v hlavním městě Ukrajiny jsou podobné jako v Ostravě, avšak ten
kdo tvrdil, že tam berou eura nebo jiné měny, byl asi na jiné Ukrajině, protože hřivny tam
nekompromisně vládnou, a to bez výjimek.
Druhý den jsme brzy ráno vyrazili na místo setkání s naším průvodcem. Český
výklad je velmi omezen a vyprodán na dlouho dopředu, takže jsme si nakonec objednali
výklad anglický. K našemu štěstí byla průvodkyně Češka. Vesele jsme naskákali do
minibusu a „hurá“ do Pripjati. Po dvou hodinách jízdy jsme se dostali k hlavní bráně - na
okraj „zamořeného území“. U vozovky jsou tabulky s nápisy o zamořeném území
uvedeny schválně, protože jsme nikde nenaměřili větší hodnoty radiace, než jaká byla při
kontrole na letišti. Každý dostal svůj osobní dozimetr na krk a také jsme jako skupina
dostali tři lepší dozimetry. Kousek za branou u velkého nápisu „При́п'ять“ (Pripjať) začal
výklad.
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Po přesunu do města samotného jsme prošli
Měření radiace
nemocnici, školu, kulturní dům, zábavní park,
přístav, dům energetiků, kavárnu s vitrážemi
a zbytek okolí. Výklad byl skvělý, jen se nesmělo
chodit do žádné z budov, protože se rozpadaly.
V pravé poledne nás čekal další opravdový
zážitek, kterým byl oběd v závodní jídelně
samotné elektrárny. Ano, jídelna pořád funguje,
protože v komplexu stále pracuje okolo patnácti
set lidí. Kousek od jídelny stojí sarkofág nad
místem, kde se celá nešťastná událost stala.
Od archy jsme se vydali k obrovské železné
konstrukci radaru jménem Duga, která je 500 m
dlouhá a 100 m vysoká. Se svým kolegou na
Sibiři pokrývali letecký prostor skoro celé EuroAsie. Cestou do města Černobyl jsme zastavili
u sousoší
vzdávající
hold
hasičům,
dozimetristům,
lékařům
a
pracovníkům
elektrárny, kteří zahynuli při výkonu povolání
souvisejícím s explozí reaktoru elektrárny. Tuto
sochu zaplatili sami obyvatelé, vláda nepřispěla ani hřivnou. V Černobylu nám byl podán
zbytek výkladu a naše exkurze zde skončila. Dostali jsme magnetky a pohledy a vydali
se zpět k hlavní bráně. Po odevzdání všech dozimetrů a poslední kontrole jsme vyrazili
směr Kyjev.
Následující den jsme navštívili letecké muzeum, náměstí Majdan a dále jsme
pokračovali městem. Zaujalo nás, že na každém druhém náměstí je obrovská (asi 20
metrů vysoká) socha připomínající
Pomník hasičům
nějakou válku či jinou tragédii.
Poslední den jsme se museli
ráno sbalit a opustit apartmán. Do
odletu zbývalo ještě hodně času,
a tak jsme se vydali do národního
muzea, kde byly vystaveny
relikvie Ukrajiny a druhé světové
války. Nad muzeem se tyčí
monumentální socha Matka vlasti,
která je dokonce vyšší než Socha
svobody. Tímto jsme ukončili
vyčerpávající, ale velice zajímavý
výlet. Zvažujete-li prozkoumat
krásy Ukrajiny, jistě objevíte krom
krásné přírody i mnoho dalšího. Je
to skvělá dovolená za ne horentní
sumu.
za Cobra Hať Jakub Zezula
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Model klub Hať oslavil 20. výročí slavnostním plesem
Vážení přátelé, k příležitosti 20. výročí založení Model klubu Hať jsme 14. února
2020 pořádali historicky první ples Model klubu Hať.
Příchozí hosty za klavírního doprovodu písně Tmavomodrý svět v podání Lucie
Mitáčkové uvítal předseda Model klubu Hať Günther Gajda, který každou dámu
obdaroval růží. Pro všechny hosty byl na uvítanou připraven také slavnostní přípitek.
Na zahájení plesu vystoupila taneční skupina Model klubu Hať, která otevřela večer
plný zábavy. K tanci celý večer hrála výborná kapela FoPa pod vedením Daniela Cieslara.
Součástí programu bylo také vystoupení taneční skupiny Radost a impuls z Bohumína
a letecké ukázky v podání Günthera Gajdy a Jiřího Plačka. Po celý večer mohli hosté
využít tematický fotokoutek. Součástí vstupného byla také večeře a půlnoční polévka.
Vrcholem večera byla bohatá tombola s hodnotnými cenami, mezi kterými nechyběly
seznamovací lety.
Tímto bychom rádi poděkovali manželům Hawlikovým a restauraci U sv. Mikuláše
za skvělé služby a poskytnutí sálu, Martinu Kusynovi za profesionální fotografování,
kapele FoPa za skvělou hudbu, Lucii Mitáčkové za klavírní doprovod, všem sponzorům
za věnování cen do tomboly a především Jiřímu Plačkovi za skvělou organizaci celého
plesu. Velké poděkování patří také vám, všem hostům a přátelům, kteří jste nás poctili
svou účastí a do posledního lístku tak vyprodali první ples Model klubu Hať. Všem vám
z celého srdce děkujeme!
Aby toho nebylo málo, následující večer byli Günther Gajda s Jiřím Plačkem hosty
plesu FoPa v Karviné, kde předvedli letecké vystoupení s modely.
Vzhledem k nastalé situaci ohledně koronaviru COVID-19 došlo k odložení
plánovaných akcí Model klubu Hať. Aktuální informace a nové termíny akcí se
dozvíte na facebookové stránce Model klubu Hať a na webu
www.modelklubhat.blogspot.cz.

Podílíme se na 3D tisku ochranných štítů
Člen Model klubu Hať Kamil Bančík se svou 3D tiskárnou, která je využívána také
v modelářském kroužku, se zapojil do výroby ochranných štítů pro lékaře a zdravotníky.
Původní design ochranných štítů pochází od českého výrobce 3D tiskáren Prusa
Research. Kamil Bančík tiskne modifikovanou verzi, na které se podíleli VŠB Technická univerzita Ostrava, Protolab a IdeaHUB.
Kamil Bančík již vyrobil přes dvě desítky horních a spodních dílů pro ochranné štíty.
Z jedné cívky filamentu neboli plastové struny, vyrobí až 35 kusů. Více informací
oprojektu se dozvíte na stránce modeklubhat.blogspot.com.
Model klub Hať
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MS Hubert Hať informuje o své činnosti v době pandemie
koronaviru
Současný výkon mysliveckého práva je podle ministerstva zemědělství v souladu
s výjimkou. Jedná se o výjimku zakotvenou v bodu I. písm. c) usnesení vlády – zajištění
péče o zvěř a výjimku zakotvenou v bodu I. písm. h) usnesení vlády – pohybu v přírodě.
Myslivci v Hati tak mohou dále
pečovat o zvěř nebo se starat
o nezbytné provozní povinnosti
v honitbách.
Není
omezen
individuální lov, což je důležité k
řízení stavu zvěře tak, aby
nedocházelo k přemnožení a tím
k nadměrným škodám na lesích
a zemědělských
plodinách.
Zpomalení ekonomiky, uzavření
restaurací a omezení exportu
v důsledku
mimořádných
opatření proti šíření koronaviru se
kromě jiného projevilo i na trhu
se zvěřinou. Snížení odbytu přineslo pokles prodeje zvěřiny tradiční cestou výkupu.
Zpracovatelské závody mají sklady v současnosti plné. Ministerstvo zemědělství proto
chystá novelu vyhlášky o veterinárních a hygienických požadavcích na živočišné
produkty. Novela má od 1. května 2020 výrazně zvýšit množství zvěřiny, které mohou
myslivci prodávat přímo koncovým spotřebitelům. Je možné očekávat více zvěřiny
v našich restauracích a na veřejných akcích.
V této souvislosti se objevují dotazy občanů na možné šíření viru zvířaty. Státní
veterinární správa ČR vydala k tomuto tématu oficiální vyjádření:
Podle oficiálního vyjádření Světové organizace pro zdraví zvířat (OIE) neexistuje
jediný důkaz k tomu, že by se lesní zvěř, zájmová či hospodářská zvířata podílela na
šíření viru koronaviru (COVID-19).
V současné době se podle všech známých informací virus šíří pouze z člověka na
člověka.
Situaci dále pečlivě monitoruje také Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA).
My myslivci z Hati si uvědomujeme závažnost současné situace.
Odpovídajícím způsobem organizujeme a přizpůsobujeme svoji
činnost potřebám naši krásné přírody.
Chtěli bychom popřát všem občanům hlavně zdraví,
hodně trpělivosti, tolerance a co nejrychlejší návrat života do
normálních kolejí.
Za MS Hubert Hať – Legerski Jan
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zápis dětí do mateřské školy

Zápis dětí do Mateřské školy v Hati se uskuteční v pondělí 4. května 2020 od 8.00 hod.
do 15.00 hod. v MŠ Na Chromině a v úterý 5. května 2020 od 9.00 hod. do 11.00 hod.
v MŠ Dělená bez přítomnosti dětí.
K zápisu si doneste žádost o přijetí dítěte do MŠ, evidenční list, zápisní list, rodný list
dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce. Formuláře si můžete vytisknout na
www.skolahat.cz, pro rodiče – zápis do mateřské školy.
Přečtěte si informace k zápisu – Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání.
Pro dítě, které dovrší pět let věku do 31. 8. 2020, je předškolní vzdělávání povinné.
Irma Domanská, vedoucí učitelka

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Plačková Ludgarda
Gencová Edita
Klemencová Berta
Lichorobiec Vladislav
Csörgeiová Katarina
Gogolínová Leopoldina
Hluchníková Olga
Janošová Hilda
Cigánová Hedvika
Matuška Erhard
Hruška Jan
Kučerová Gabriela
Hluchníková Felicita
Tesař Erich
Valach Ondřej
Kostelník Gerhold
Hopenštoková Marta

91 let
90 let
89 let
89 let
88 let
88 let
86 let
86 let
85 let
85 let
84 let
84 let
84 let
84 let
83 let
83 let
83 let

Matušková Matylda
Šajban Ján
Tvrdá Marie
Tylečková Alena
Dvořáková Felicita
Kuchař Hubert
Plachtová Terezie
Plačková Edeltruda
Sedlaczková Ingeborg
Moravec Hubert
Cigánová Anna
Ronczka Reinhold
Plačková Lena
Stašová Bedřiška
Mokrá Valburga

82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let

Vedení obce Hať přeje vše
nejlepší a do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní
spokojenosti.
Milí jubilanti, jistě jste zaznamenali, že od dubna 2020 k Vám
domů nedochází zástupci sociální komise popřát k Vašim
narozeninám. Činíme tak z důvodu epidemie KORONAVIRU –
COVID 19. Nechceme nakazit Vás, ani ohrozit zástupce sociální
komise.
Nebojte se, jakmile bude zrušený nouzový stav a z něj plynoucí
opatření, určitě členové sociální komise u Vás zazvoní a popřejí za
Obec Hať.
Děkujeme za pochopení vzniklé situace.
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