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SLOVO STAROSTY
Proto jest obec, jest společnost, aby,
co jednotlivý sám dovésti nemůže,
spojené síly dokázaly.“
Karel Havlíček Borovský

Vážení spoluobčané,
pro naši obec polovina jubilejního roku 770 let od první písemné zmínky o naší obci
je téměř za námi.
Letošní rok je rokem úplně zvláštním a výjimečným. Kdo z nás si na začátku roku
pomyslel, že rok 2020 bude právě takový, jaký je. Myslím si, že ani největší pesimista by
nepředpokládal, že v letošním roce se od března do konce června neuskuteční žádná
hromadná kulturní či sportovní akce, že se nebudeme setkávat každý týden v kostele, co
čtrnáct dní na fotbale, na pivu, děti že nebudou chodit do školy a školek, apod. Bohužel
opak je pravdou – „izolace“ byla dosti dlouhá. Vstoupila do našeho života a obrátila nám
ho naruby. Dala nám spoustu volného času k přemýšlení a zamyšlení nad naší rodinou,
životem, společností, světem. Zastavil se čas, vše se zpomalilo. Koronavirus nám dal
spoustu chvil strávených s našimi rodinami. Více jsme si vyprávěli a využívali společný
čas. Epidemiologická situace také ukázala opravdové charaktery našich občanů,
zaměstnanců, dodavatelů. Přísná karanténní opatření byla vidět i na našich hraničních
přechodech - zátarasy, hlídky, kontroly - to vše si vyžádal nouzový stav.
Musím se vrátit ještě k tématu sdělování osobních údajů lidí nakažených koronavirem
COVID-19. Obraceli jste se na mě s dotazy, kolik lidí u nás v obci Hať je v karanténě nebo
jste se dotazovali, zda je někdo v naší obci nakažený. Údaje o tom, která konkrétní rodina
v Hati je v karanténě, obecnímu úřadu nikdo nehlásí. O nakažených informuje Krajská
hygienická stanice. Ministerstvo zdravotnictví nařídilo všem hygienickým stanicím jak
postupovat. Tzn., že krajská hygienická stanice „počty nakažených“ může uvádět
maximálně na úrovni ORP – obec s rozšířenou působností (Hlučín), ne však počty v
jednotlivých obcích. S ohledem na platné právní předpisy v oblasti ochrany osobních údajů
není možné sdělovat žádné další bližší podrobnosti. Dovolte mi, abych Vám všem
občanům naší obce poděkoval za nelehké období koronavirové epidemie, že jste se snažili
respektovat doporučená opatření a nařízení, že jste zachovávali klid a nebyli jste lhostejní
k druhým. Děkuji všem. Nejhorší období této epidemie je, doufám, za námi a věřím, že
jsme ho zvládli velice dobře. Upřímně si moc přeju, ať další vlna COVIDU - 19 nedorazí.
„Den obce 2020“ byl naplánován v termínu 27. 6.2020 a 28.6.2020. I když situace
koronavirové epidemie je mírnější a rozvolněná, Zastupitelstvo obce Hať se přesto dne
20. 5. 2020 rozhodlo, že „Den obce“ se v letošním roce konat nebude. Všechny další akce
v obci Hať budou upřesněny dle aktuální epidemiologické situace – nezapomeňme, že
zdaleka však nejsme v normálním režimu.
Velice mě mrzí, že jsme nemohli organizovat akce, které byly naplánovány mezi
partnerskými obcemi Píšť, Šilheřovice a gminou Krzyżanowice. Vždyť s polskými
partnery, ale i partnery českými, jsme se neviděli od vyhlášení nouzového stavu v březnu
2020.
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Doufejme, že tato nepříjemná situace bude v maximální míře uvolněna a že se opět
budeme moci setkat alespoň na krmášových výstavách chovatelů a zahrádkářů a na
podzimní krásné akci KOLAJA.
Téměř o všech realizovaných a připravovaných stavebních akcích Vás informuje
místostarosta na jiném místě tohoto zpravodaje. Doplním pouze pár informací –
dokončujeme úpravu části centra obce (chodník a prostor u smuteční vývěsky). Mezi
dokončené akce patří propojení vodovodu mezi obcí Darkovice a Hať. Toto propojení
vodovodů slouží pouze jako záložní zdroj v případě havárie na našem obecním vodovodu.
Sobota 13.6.2020 byla dnem, kdy došlo k absolutní nadměrné spotřebě pitné vody – bylo
sice moc krásně, nádherný „teplotou“ již letní den, ale spotřebou vody to byl den
abnormální oproti normálním dnům. Nastává otázka: Napouštěly se venkovní bazény?
Musím se opakovat, použiji stejná slova jako v minulém roce, pitné a velice kvalitní
vody není nikdy přebytek – zkusme šetřit pitnou vodou. Využívejme a shromažďujme
dešťovou vodu, abychom na naše krásné zahrádky nemuseli používat naši kvalitní pitnou
vodu. Mockrát děkuji za pochopení.
Závěrem mi dovolte, abych Vás co nejsrdečněji pozval na děkovnou mši svatou
u příležitosti 770 let od první písemné zmínky o naši obci Hať, která se bude konat
v neděli 28.6.2020 v 10.00 hod. v chrámu sv. Matouše v Hati. V 9.30 hod. vyjde
slavnostní průvod od kulturního domu ke kostelu. Přijďte s námi poděkovat za
uplynulých 770 let naší obce. Zároveň u této mše svaté budeme prosit za novou
generaci děti a mládeže, za žáky 9. tříd z Hati a Darkovic, žáky MŠ, ZŠ, SŠ a učitele
z Hati s poděkováním za školní rok 2019/20 a s prosbou o požehnání na čas prázdnin.
Všem občanům a dětem přeji báječné prázdniny plné sluníčka a pohody,
nezapomenutelná dobrodružství, úžasné výlety, koupání a další dobrodružství strávená jak
v České republice, tak možná i v zahraničí.
Vyletělek Werner, starosta obce

Zubní lékař v obci Hať
Nedostatek zubních lékařů je celorepublikový problém.
„Máme plno, nové pacienty nepřijímáme,“ zněla ve většině zubních ordinací odpověď
na otázku, zda vezmou nového pacienta. S tímto problémem si neumí poradit obec, kraj,
pojišťovna ani ministerstvo zdravotnictví.
Bohužel tato problematika se týká i naši obce Hať. Od ledna 2020 již neprovozuje
v Hati zubní ordinaci MUDr. Jana Kaniová. Obec Hať již od minulého roku stále hledá
náhradu za paní doktorku. V brzké době se opravdu nějaké konkrétní řešení nerýsuje.
Obec Hať se bude i nadále pokoušet obsadit místo zubního lékaře formou inzerátu,
oslovením stomatologické komory apod.
Pomoci vám ale může Česká stomatologická komora, která zveřejňuje seznam
zubních lékařů, kteří přijímají nové pacienty. Najít vám ho musí také zdravotní pojišťovna.
Zdravotní pojišťovna má zákonnou povinnost zajistit zdravotní péči v místní a časové
dostupnosti podle nařízení vlády č. 307/2012 Sb., kde v případě zubního lékaře je
dojezdová vzdálenost stanovena na 35 min.
Děkujeme za pochopení.
Werner Vyletělek, starosta obce
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MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
v minulém čísle Haťského zpravodaje jsem Vás informoval o připravované stavbě
chodníku podél krajské silnice III/4698 mezi obcemi Hať a Darkovice. V měsíci červnu
2020 bylo na tuto stavbu vypsáno výběrové řízení, do kterého jsme obdrželi celkem
5 cenových nabídek. Nejvýhodnější cenovou nabídku ve výši 1 579 999,50 Kč bez DPH
jsme obdrželi od firmy DRŽÍK, s.r.o. z Ostravy – Vítkovic. Práce na stavbě budou
zahájeny v prázdninových měsících. Stavba bude financována jednak z rozpočtu obce a
také z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 400 000,- Kč.

Projekt

„Výstavba chodníku podél krajské silnice III/4698 Hať –
Darkovice včetně elektroinstalace veřejného osvětlení
chodníku“
je spolufinancována z rozpočtu Moravskoslezského kraje z dotačního programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2020“
kód programu RRC/03/2020.
V jarních měsících jsme rovněž zadali zpracování projektové dokumentace na
výsadbu stromořadí podél Příční komunikace z jižní strany v délce 1 600 m. V rámci
tohoto projektu je navrženo vysadit v této lokalitě stromořadí lípy velkolisté v počtu 138
ks stromů a 56 keřových skupin po 7 ks keřů, celkem tedy z 392 ks keřů. Druhové
zastoupení keřů je pestré, budou vysazeny původní druhy keřů, čímž vznikne další
vegetační prvek, který umožní také úkryt a obživu pro zvířata. Vysázen bude hloh obecný,
líska obecná, trnka obecná, svída krvavá a růže šípková. V celé lokalitě bude současně
založen krajinný trávník o šířce cca 4,5 m a celkové ploše 6 800 m2, který bude osetý
jetelotrávní směsi. Projektovou dokumentaci vypracovala Ing. Andrea Ambrožová a
rozpočtované náklady projektu jsou ve výši 1 000 250,- Kč bez DPH. Na uvedený projekt
bude obec podávat žádost o dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Dotace by měla
být ve výši 80 % z celkových uznatelných nákladů.
V době uzavření základní školy z důvodů epidemiologické situace jsme toho využili
a provedli celkovou rekonstrukci elektroinstalace v tělocvičně včetně vymalování a o
prázdninách se dokončí oprava elektroinstalace v základní škole na posledním pavilónu a
to na nižším stupni základní školy.
V závěru roku 2019 jsme taktéž obdrželi z Ministerstva životního prostředí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace z Programu 11531 - Operační program životní prostředí
2014 – 2020 na projekt s názvem „Zpracování digitálního povodňového plánu a
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vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Hať“,
V uplynulých měsících byla zpracována projektová dokumentace potřebná pro vypsání
výběrového řízení na dodavatele stavby. Celkové rozpočtované náklady projektu jsou ve
výši 3 909 001,80 Kč, dotace je pak ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů.
A jelikož se blíží doba prázdnin a dovolených, tak všem dětem přeji hodně sluníčka
a spoustu nezapomenutelných prázdninových zážitků a Vám dospělým příjemně strávenou
dovolenou a z plánovaných dlouhých cest vždy šťastný návrat domů, do naší obce.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 9. zasedání dne 20.5.2020 zabývalo především:
-

-

-

Schválením programu 9. zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 8. zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od posledního zasedání ZO
Závěrečným účtem obce Hať za rok 2019 a Účetní závěrkou obce Hať za rok 2019
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření pro územní samosprávný celek obce Hať
za rok 2019 a to bez výhrad
Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2019 včetně stavu pohledávek a
závazků
Zařazením území obce Hať do území působnosti Místní akční skupiny Hlučínsko z.s. na
programové období 2021-2027
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného svazku obcí Svazek obcí
mikroregionu Hlučínska za rok 2019 a Zprávou o výsledku kontroly hospodaření SOMH
za rok 2019
Zrušením Dne obce, který se měl konat 27.6.2020 z důvodu mimořádných opatření
v souvislosti s COVID-19
Informací podanou starostou obce o úsporných opatřeních v roce 2020, o
informovanosti občanů v souvislosti s COVID-19 a o probíhajících a připravovaných
investičních akcích v obci

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostí stavebníka o povolení zřízení vjezdu
- Žádostmi stavebníků o připojení k vodovodnímu řadu a splaškové kanalizaci
- Prominutím nájemného za nájmy nebytových obecních prostor v době trvání nouzového
stavu
- Výpovědí nájemní smlouvy – obecní byt A a D
- Rozpočtovým opatřením č.1/2020 a č.2/2020
- Schválením dohody mezí obcí Hať a Darkovice na dodávku pitné vody v případě
kritických nebo havarijních stavů
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-

Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hať za rok 2019
Závěrečným účtem obce Hať za rok 2019
Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2019
Návrhem nové smlouvy na dodávku vody a odvádění odpadních vod
Plánem postupného otevírání ZŠ a MŠ Hať, p.o.
Povolením tréninkových střeleb MS Hubert Hať
Programem 9. zasedání ZO
Vyhlášením poptávkového řízení na výstavbu kolumbária a jeho výsledkem
Projednáním úpravy rozpočtu obce na rok 2020 – investiční akce
Schválením mimořádného finančního příspěvku pro Model club Hať
Cenovou nabídkou na akci Prodloužení pěší komunikace na křižovatce MK K Hubertu
- U Střediska
Odpust 21.6.2020 – odvoláním pouťových atrakcí z důvodu hygienických opatření
Zrušením Dne obce 27.6.2020 z důvodu mimořádných vládních opatření - COVID 19
Žádostí o podporu – Linka bezpečí, z.s.
Vyřazením starého DDHM z majetku obce
Žádostí o dlouhodobý pronájem hasičské zbrojnice a žádostí o snížení nájmu
Stížností občanů na porušování nočního klidu – hřiště TJ Sokol
Dopravní situací v Kotlině
Měřením rychlosti v obci
Cenovou nabídkou na omytí a nátěr fasády budovy obecního úřadu
Žádostmi stavebníků – o schválení smluv o zřízení věc.břemene na výstavbu plynovodní
přípojky a NN
Výsledkem výběrového řízení na stavbu – Chodník Hať – Darkovice
Výběrem nového nájemce bytu v domě U Střediska 14/6
Žádostí o povolení pořádání kulturních akcí – SDH a Model klub
Výpovědí z nájmu – byt Lipová 52
Spoluúčastí na pořádání letošních dožínek
Informací MS Hubert Hať o pořádání střeleckých soutěží

INFORMUJEME
♣ Oznámení majitelům pozemků a nemovitostí
Vzhledem ke skutečnosti, že v minulém období nebyla do Katastru nemovitostí
zavkladována věcná břemena týkající se tlakové kanalizace, obec musí tuto skutečnost
napravit nyní. Proto budou v průběhu letošního roku vyzýváni majitelé pozemků, aby
se dostavili na obecní úřad k podpisu Smlouvy o zřízení věcného břemene k tlakové
kanalizaci a také nové Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. K podpisu
budou zváni majitelé pozemků a nemovitostí postupně, podle ulic, a to zveřejněním
v místním rozhlase, na INFO Hať a také na webu obce.
Prosíme majitele, aby tuto návštěvu neodkládali a neprodleně se dostavili na obecní úřad
s občanským průkazem a 30,- Kč - poplatek za ověření podpisu. Děkujme za pochopení
a vstřícnost.
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♣ Platba vodného a stočného za I. pololetí roku 2020
Obec Hať nabízí svým občanům dvě možnosti platby za vodné a stočné. Úhradu můžete
provádět v hotovosti v pokladně obecního úřadu v době pokladních hodin vždy ve
stanoveném termínu pro příjem hotovosti za fakturované období nebo je možné vodné
a stočné hradit převodem z účtu. V případě volby hrazení vodného a stočného převodem
z bankovního účtu je faktura zasílána na vámi uvedený kontaktní mail.
Projevíte-li nově zájem o úhrady převodem z účtu, kontaktujte OÚ: tel.: 595020665,
mail: kalvarova@obechat.cz
Hotovostní platbu vodného a stočného za I. pololetí roku 2020 proveďte v pokladně OÚ
(přízemí)
v termínu od 3.8.2020 do 13.8.2020.
Pokladní hodiny
pondělí
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
úterý
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
středa
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
čtvrtek
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
♣ 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) jsou od dubna otevřena každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin.
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad
Z důvodu pandemie koronaviru byl v dubnu zrušen svoz velkoobjemových kontejnerů
na odložení odpadů z domácností. Náhradní termín je stanoven na sobotu 4.7.2020.
Kontejnery jsou určeny pouze pro obyvatele obce Hať. Fyzické osoby mohou v níže
uvedeném časovém rozmezí odevzdat zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Přistavení a svoz kontejnerů: sobota dne 4.7. 2020
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Za velkoobjemový odpad se považuje například nábytek, gauč, skříně, matrace,
koberce atd. a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti.
Do přistavených kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad (např. lepenku,
eternit, obaly od montážní pěny apod.) sklo, papír, odpad z podnikatelské činnosti.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU JE URČEN POUZE PRO OBČANY
S TRVALÝM POBYTEM V HATI.
MAX. MNOŽSTVÍ ODPADU: 1 PŘÍVĚSNÝ VOZÍK (CCA 4 M3)/ 1 RODINNÝ
DŮM - SBĚR NENÍ URČEN PRO VYKLÍZENÍ CELÉHO RODINNÉHO DOMU!
♣ Nádoby na sběr separovaného odpadu – jedlé tuky a oleje
Po obci Hať jsou rozmístěny nádoby na sběr separovaného odpadu - použitých jedlých
olejů a tuků z domácnosti (240 l černé popelnice s oranžovými víky s upraveným
vhozem). Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje a
tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo, které nebudou obsahovat žádné
saponáty ani jiné chemické přípravky, větší mechanické nečistoty, jiné odpadní
materiály, zbytek jídel a vodu, obsah vody, nečistot, ztužených tuků a jiných dalších
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nečistot (nesmí přesáhnout 10 %). Tyto oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte
výhradně v plastových dobře uzavřených obalech - např.v PET lahvích, v krabičkách od
rostlinných tuků. V žádném případě do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve
skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke znečištění nádoby. Nádoby obci poskytla
společnost
Trafin
Oil,
která
bude
také
zajišťovat
jejich
vývoz.
Nevhazujte prázdné obaly od olejů a tuků.
Sběrné nádoby budou rozmístěny na těchto stanovištích:
• ulice Lipová (prostranství ČOV za točnou autobusů na dolní Hati)
• ulice Na Chromině (u Základní a mateřské školy)
• prostranství na ulici Lipová č.o. 52 parkoviště
♣ Další sbírka pro DIAKONII BROUMOV dne 7.7.2020
Další sbírka textilu pro Diakonii Broumov bude pořádána v úterý 7.7.2020 od 9.00 –
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 7.7.2020. Žádáme občany o udržování pořádku v okolí
sběrných nádob a děkujeme těm, kteří tato pravidla dodržují.
Jaké věci je možné darovat:
- 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-vše nepoškozené a dobře zabalené
- peří, péřové polštáře a deky
- obuv – veškerou nepoškozenou, páry svázané nebo spojené gumičkou, aby se boty
neztratily
- drobné elektrické spotřebiče
- hračky – plastové, plyšové, jakékoliv
Věci, které vzít nemůžeme:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
- knihy, časopisy
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
- silně znečištěný, plesnivý a vlhký textil - znehodnotí se tím ostatní textilní materiál
♣ Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020
Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020 jsou plánovány na 2. a 3. října
2020 současně s volbami do Senátu.[1] Budou voleni krajští zastupitelé ve
13 krajích mimo hlavní město Prahu, kde má pravomoci obdobné krajskému
zastupitelství zastupitelstvo hlavního města Prahy. Bude se jednat o šesté volby do
zastupitelstev krajů v České republice.
Kandidátní listiny musí strany a hnutí podat nejpozději do úterý 28. července 2020, a to
do 16.00 hodin příslušnému krajskému úřadu. Kandidovat může občan České republiky,
který alespoň druhý den voleb dosáhl věku nejméně 18 let a je přihlášen k trvalému
pobytu v obci, která náleží do územního obvodu příslušného kraje.

8

♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání. Letos
vítání proběhne v neděli 4.10.2020 v 10.00 hodin. Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich
dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce Hať prosíme,
aby tuto skutečnost oznámili s předstihem na Obci Hať – kancelář č. 17, kde obdrží
bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. Přivítat je možné
novorozence s trvalým pobytem v obci Hať. Doložte rodný list dítěte a občanský
průkaz matky. Na akci je možné přizvat například také prarodiče. Program zpestří krátké
vystoupení a novorozeňátka obdrží drobné dárky.
♣ Nové cvičební prvky pro teenagery a dospělé
Nové cvičební fitness prvky (14 ks) byly umístěny ve 3 lokalitách v obci, v blízkosti
dětských hřišť. U nového dětského hřiště V Kotlině, dále na ulici Na Stavech a na dolní
Hati v blízkosti Restaurace U Sv. Mikuláše. Věříme, že se stanou oblíbenou sportovní
zábavou mnohých občanů a návštěvníků.
♣ Nové jízdní řády autobusové dopravy od 14.6.2020
Na základě „Smlouvy o poskytování veřejných služeb v přepravě cestujících veřejnou
linkovou osobní dopravou k zajištění dopravní obslužnosti Moravskoslezského kraje –
oblast Hlučínsko“ s vybraným uchazečem, dopravcem ČSAD Havířov a.s., se sídlem U
Stadionu 1654/8, 736 01 Havířov, IČ 45192081 se ke dni 14.6.2020 mění jízdní řády
autobusů. Platné jízdní řády linky 290 naleznete na jiném místě tohoto zpravodaje.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Z historie obce Hať
770. let od první písemné zmínky
Rok 2020 je rokem připomínky uplynuvších 770 let od
první dochované písemné zmínky o obci, v níž žijeme.
První zmínku o obci Had nalezneme v listině ze dne 18.
prosince 1250, kterou v Lyonu papež Inocenc IV potvrzoval
opatu cisterciánského kláštera na Velehradě, že mezi zboží tohoto kláštera patří mimo jiné
i obec Had. Takto je často v historických dokumentech naše obec uváděna.
Založení naší obce tak spadá do období německého osidlování Slezska, tj. od počátku
13. století do poloviny 14. století, kdy bylo ve Slezku založeno více jak 1200 vesnic a 120
měst. Osídlováním byla využita neobdělaná nebo zalesněná půda, nešlo tedy o zatlačování
původního obyvatelstva. Takto byla v té době založena většina vesnic na Hlučínsku.
Nejstarší písemná zpráva ze starých kronik, která se váže k Opavsku je z roku 1060 o
Hradci nad Moravicí, z roku 1131 o Holasovicích a z roku 1195 o samotné Opavě.
Z Hlučínska jsou nejstarší zprávy z roku 1183 o Kobeřicích, z roku 1224 o Kravařích a o
Píšti z roku 1228.
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Od svého založení obec vystřídala mnoho majitelů. Prvním byl již zmiňovaný
velehradský kláštěr, který Hať, Píšť a Owsisztě postoupil roku 1439 zástavou panu
Čeňkovi z Tworkova. Poté se vystřídalo několik majitelů, např. rod Drahotušů z Benešova
či Bernhard ze Zwole, než v roce 1625 Hať koupil Bernard Lichnovský a obec tak
přináležela k šilheřovickému panství. Od rodů Lichnovských a Šliků odkupuje v roce 1674
šilheřovické panství Řád tovaryšstva Ježíšova a v jeho rukách zůstává dalších 99 let. Po
zrušení jezuitského řádu se panství stalo majetkem pruské koruny. V srpnu roku 1787
koupil panství Šilheřovice, ke kterému v té době patřily vesnice Koblov, Antošovice,
Paseky, Markvartovice, Velké Darkovice a Hať, Karel, svobodný pán Larisch. Ten jej
obratem prodal svobodnému pánovi Johannu Friedrichovi Eichendorffu z Tworkowa, aby
v roce 1835 přešlo panství prodejem na Franze Huberta Stückera. Ten jej roku 1856 prodal
Anselmu Salomonu Mayerovi, svobodnému pánu Rothschild. Rotschildové vlastnili
pozemky a dvory v Hati až do roku 1926.
Ve svých počátcích střídavě Hať spadala pod Polsko nebo Čechy podle bojů o toto
územní a to až do roku 1318, kdy se Opavsko stalo samostatným knížectvím nezávislým
na markrabství moravském. Součástí Slezska se Opavsko stalo opět koncem 16. století a
Hlučínsko se tak přidalo do svazku habsburské říše. Po vpádu pruských vojsk do Slezska
byla nucena Marie Terezie podepsat mírové smlouvy a část knížectví opavského, tedy
dnešní Hlučínsko, získal pruský král Fridrich II. Novými hranicemi pro Hlučínsko se
stávají řeky Odra a Opava. Obyvatelé za řekou se stávají Prusy, tedy prajzáky, ostatní
území zůstává v rukou císařovny, tedy cisaraci. Slezsko bylo k Prusku připojeno jako
samostatná provincie a bylo rozděleno do 32 okresů. Hať se stala součástí okresu
hlubčického. Po pruských správních reformách v roce 1818 bylo celé Hlučínsko součástí
okresu Ratiboř, který spadal do vládního obvodu Opole. Pod pruskou správou zůstává Hať
až do 16.3.1923, tedy 181 let.
Po 1. světové válce bylo na základě versailleské mírové smlouvy dne 4.2.1920
přiděleno k Československu 316 km2 Hlučínska, které bylo následně obsazeno
československým vojskem. Civilní správy se ujal zemský president Josef Šrámek.
Netýkalo se to však obcí Hať, Píšť a Owsizstě, jejichž katastr protínala stanovená hraniční
čára a rozhodnutí, zda připadnou Polsku nebo ČSR tak připadlo delimitační komisi. Po
dramatických jednáních trvajících od ledna 1920 byly obce Hať a Píšť přičleněny k ČSR.
Převzetí naší obce čs. vojskem bylo provedeno v pátek 16. března 1923.
Po Mnichovu 1938 přešla Hať s Hlučínskem opět pod německou správu.
Starousedlíci získali automaticky německou státní příslušnost s právy i povinnostmi
říšských občanů. Netrvalo dlouho a obec měla první oběti války, celkově 147 haťských
mužů přišlo o život v bojích nebo se stali nezvěstnými. V dubnu 1945 se k obci přiblížila
fronta. V pátek 20.4.1945 zrána obsadili sovětští vojáci první domy na dolní Hati a
v sobotu 21.4.1945 pak i horní část obce. V průběhu osvobozovacích bojů došlo ke
značným škodám na budovách a o život přišlo i 10 civilních obyvatel včetně 2 dětí. Při
osvobozování Hati přišlo o život 275 sovětských vojáků a 123 Němců.
Po ukončení II. světové války bylo téměř všem občanům Hati znovu navráceno
československé občanství. Po parlamentních volbách v květnu 1946, v nichž většinu hlasů
v Hati získala Čsl. strana lidová, byl ustanoven Místní národní výbor (MNV). Ten byl
rozpuštěn po násilném únorovém převratu v roce 1948 a nahrazen novým MNV s převahou
komunistů. V následujících letech, v době socializace, došlo ke konfiskaci majetků,
k násilným převodům živností a združstevňování soukromých hospodářství.
V sedmdesátých letech docházelo v rámci normalizace ke slučování obcí. Centralizace
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postihla po jistých peripetiích i Hať a ta se stala dnem 1.7.1979 místní částí města Hlučína.
Po listopadu 1989 vznikaly na popud politických změn ve společnosti tlaky na
dezintegraci. Haťští občané podali po jednáních u „kulatého stolu“ žádost o osamostatnění
na MěNV v Hlučíně, která byla dne 15.6.1990 schválena. Mohly se tak připravovat po 42
letech první svobodné volby do obecního zastupitelstva. Na prvním zasedání byl dne
7.12.1990 zvolen starostou obce pan Pavel Kotlář, který funkci vykonával do roku 2014.
Poté jej ve funkci vystřídal současný starosta obce pan Werner Vyletělek.
Vývoj za mnohá staletí, kdy se v naši oblasti střídaly vlivy české, polské či německé,
měl značný dopad na obyvatele, který se projevil hlavně v jejich, tedy našem, jazyku.
V nejstarších dobách, zhruba do 14.století se mluvilo směsicí polsko - moravského nářečí
a obyvatelé se nazývali Moravci. Poté do jazyka začaly postupně vstupovat mnohé
germanismy. Po zavedení povinné školní docházky, v Prusku to bylo v roce 1765, se na
zdejší škole vyučovalo moravsky. Zákony z roku 1873 a 1875 byla však výuka
v moravském jazyce zakázána a ve škole se muselo začít vyučovat v němčině, což byl pro
mnohé malé žáčky problém. Hlučíňané byli Slované a katolíci a německý jazyk byl
jazykem evangelíků. Nářečím se mluvilo doma i v kostele a německý jazyk v té době
ovládala jen hrstka obyvatel. Vše se změnilo vývojem událostí první poloviny 20. století.
Znalost němčiny se u obyvatelstva prohlubovala, germanismy ovlivňovaly původní
hlučínské nářečí výrazněji a znalost němčiny se stala i vstupenkou na pracovní trhy
v Německu a Rakousku.
Území Hlučínska, včetně naší Hati, je specifickou oblastí se specifickým nářečím
ovlivněným mnohými geopolitickými změnami a vlivy. Jsme prostě PRAJZÁCI.
Zdroj: V.Plaček, P.Kotlář – Hať 1250-2000
Internet
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Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout pod pokličku
řady činností i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem,
bezpečnostním inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve
školách a školkách, exkurze po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém
kraji? To všechno a mnohem více si děti a/nebo žáci ze základních a mateřských škol na
Hlučínsku mají možnost vyzkoušet a zažít díky projektům Místní akční plán vzdělávání
pro Hlučínsko východ II a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II (zkráceně
MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a
žáky či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili.
V těchto dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní
styl. Toho jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně
spustili několik spřízněných aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným
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křížem Opava pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti
interaktivní a hravou formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a
to i včetně masáže srdce na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila
s programem Pes přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová spolu se svými
fenkami, které mají složeny canisterapeutické zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky
z kliniky TREEDK v Opavě, které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak
si správně očistit zoubky. Každé dítě si z edukačního programu Povídání se zoubkovými
vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček, malý balíček dentálních
pomůcek a leták pro rodiče. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti ze
Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínskovýchod) a z Gastrocentra při Slezské univerzitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ). Děti
dostanou - jako v potravinářské výrobě - ochranné čepice a vyzkouší si přímo samy
kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty. Další den jim paní učitelky
do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený
jogurt mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na
rozvoj kompetencí v polytechnickém vzdělávání s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích
aktivit - Malý badatel aneb Začínající chemici - pořádáme ve spolupráci se zástupci a
studenty z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem malým účastníkům je zapůjčeno
bílé triko s potiskem Malý badatel, každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími
jednoduchými pokusy na doma. V rámci Malého badatele mohly děti absolvovat také
zábavně-vzdělávací program Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například i barevnou
chrlící sopku. Od nového školního roku chystáme v každé mateřince polytechnické
odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili
interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky
němuž mohli mladí diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých
fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy
báňské - Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky základních škol v dalším
školním roce praktické ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh a přístrojů
používaných v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých pokusů budou
lektoři zábavnou formou demonstrovat fyzikálně-chemické principy jevů jako hoření,
hašení, výbuch či chování (ne)hořlavých plynů, interakce světelného záření s látkou a další.
Také žáci základních škol si budou moci díky pestré nabídce Prima pokusů rozšířit své
obzory na poli chemie, fyziky, matematiky či přírodopisu. Kromě jiného se mohou
dozvědět i to, jak vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu nebo si dokonce
zahrát na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané
v kulturních a obecních domech či školních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na
několika stanovištích vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a
požární ochranu, pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění
komínu a seznámení se s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv
a také práci s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování
metrických matic. Lektorování se ujali přímo místní řemeslníci. Autorem nápadu je pan
Jiří Bolacký ze Služovic, profesí kominík.
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Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi
z Oldřišova, obdržely na přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAP
II dětský pracovní ponk včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním
krokem a dílčí aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj
technického myšlení, kreativity a fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět
lektoři, kteří s dětmi v rámci dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět několik
vlastnoručních výrobků. Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro paní
učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity.
Koncem loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní
škola na Hlučínsku a jehož ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit žákům

Výroba jogurtu Hať

spektrum různorodých pramenů, resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich
prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících
tematických okruhů, je přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model
Landecké venuše, historické délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký pergamen,
úryvky ze starých slabikářů, výtisky starých místních novin, jízdní řády, karikatury,
propagandistické tiskoviny k volbám, soubory historických fotografií, fragmenty
potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení padlích ve válce, agitační plakáty z 50.
let a další. Součástí je také metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně určený pro výuku
na vyšším stupni, v rámci některých témat jej ale využijí i na stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malý mulař – je určen pro
předškolní děti a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí
zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž),
fotografií a pracovních listů se děti – za účasti lektorky z Muzea Hlučínska – seznámí s
postupem výroby pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb a
jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu
podrobněji.
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Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením
Radima Lokoče a Jiřího Nemináře. pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska.
Ten zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků
do vybraných lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Web bude nasycen řadou
didaktických pomůcek a historických pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio- a
audiovizuální záznamy, kvízy, hry, animace (např. postup válečné fronty, rozrůstání
železnic či stavba vesnic), metodiky a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu o
Hlučínsku bude zveřejněno i množství doposud neznámých a nepublikovaných
dokumentů. Průvodkyní na webu, ale také přímo v některých animacích či kvízech bude
typická „prajzská četka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své
jazykové dovednosti v kurzech prajštiny, které povede známá regionální spisovatelka, paní
Eva Tvrdá.
Příběh peněz Hať

Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje
v našem regionu Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků
Evropské unie. Informace o projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit naleznete
na
www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/
či
na
Facebookovém profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným
divákem TV Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám
současná doba nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět spustit
všechny naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP II Hana Paverová

14

dTest: Jak reklamovat vyúčtování spotřebovaných
energií
Většina domácností na jaře očekává vyúčtování spotřeby energií a s ním
buď nárok na vrácení přeplatku, nebo naopak povinnost zaplatit nedoplatek.
V této souvislosti však vzniká mnoho otázek. Jak se provádí odečty? Jak
postupovat v současné době, kdy řada odečtů nebyla provedena? Je vždy
možný samoodečet? Co vše hledat ve vyúčtování energií a co byste měli uvést
v reklamaci? A jak je to s vyúčtováním energií v nájemním bytě?
Odečty elektřiny nebo plynu provádí distributor v různé dny, vyúčtování proto
nechodí všem stejně. Odběratel má povinnost umožnit přístup k elektroměru nebo
plynoměru za účelem odečtu, o jehož termínu byl předem informován. „Jestliže tedy někdo
zazvoní u dveří mimo oznámenou dobu s tím, že jde provést odečet, může se jednat
o podomního obchodníka. Jeho návštěva pak může vyústit v uzavření nevýhodné smlouvy,
pokud mu podepíšete nějaký předložený dokument,“ upozorňuje Eduarda Hekšová,
ředitelka spotřebitelské organizace dTest.
Vyúčtování může být provedeno i na základě samoodečtu, podle zákona může být
proveden maximálně třikrát po sobě. „Vzhledem k současné situaci byly odečty
pozastaveny. Jestliže si tedy nejste jisti tím, že u vás stihl distributor odečet provést,
zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval k provedení samoodečtu,“ upozorňuje
Eduarda Hekšová. K odečtu odhadem pak dojde, pokud nebyl proveden odečet ani
samoodečet. Odečet odhadem může být realizován jen na základě postupu daného
zákonem, tedy musí vycházet z předpokládané spotřeby daného odběrného místa.
Spolu s vyúčtováním obdržíte i informaci o tom, zda vám vznikl přeplatek nebo
nedoplatek. Zatímco nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, ne všichni
dodavatelé automaticky vracejí přeplatky. Tam, kde se jedná o stokorunové částky, může
být praktické je započíst na další zálohy, ovšem u vyšších částek není důvod k tomu, aby
si je dodavatelé ponechávali.
Při pochybnostech o výši nedoplatku či přeplatku je vhodné vyúčtování řádně
zkontrolovat. Dodavatelé někdy na základě dohody se zákazníkem zasílají vyúčtování
v zúženém rozsahu, je ovšem možné požádat o kompletní vyúčtování. Při kontrole si je
třeba uvědomit, že platby za elektřinu a plyn se skládají z regulované části, kterou
stanovuje stát, a z části neregulované, určené dodavatelem. Vedle kontroly zaplacených
záloh je rovněž dobré podívat se na sjednaný produkt, sazbu a výši stálého měsíčního platu,
neboť ten se rovněž může významně podílet na výsledné ceně.
Zákon stanoví, že údaje na vyúčtování musejí být přehledné, srozumitelné a čitelné.
„Jestliže vyúčtování nerozumíte ani po pečlivém prostudování, máte právo na jeho
vysvětlení dodavatelem. Ten je také povinen na základě vaší žádosti poskytnout údaj
o spotřebě alespoň za poslední tři roky,“ uvádí Eduarda Hekšová.
Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování naleznete v obchodních podmínkách.
V nich bývá uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. I když dodavatelé někdy
vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, lze jedině doporučit, abyste po
prvotním informativním kontaktu podali reklamaci písemně. Získáte tím důkaz o podání a
obsahu uplatněné reklamace.
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Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli. Uzná-li
dodavatel, že při vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů od
doručení reklamace. Pokud lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na náhradu
za 600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku
750 korun za každý den zpoždění, maximálně 7500 korun. Právo na náhradu je třeba
uplatnit do 60 dnů od uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne. „Jestliže
dodavatel nevyřídí reklamaci k vaší spokojenosti nebo tak neučiní ve stanovené lhůtě,
můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud. Ovšem uplatnění
reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případné nedoplatky. Pokud se později ukáže,
že reklamace je oprávněná, bude vám nesprávně fakturovaná částka vrácena zpět,“ uvádí
Eduarda Hekšová.
U nájmu bytu platí, že pronajímatel je povinen předložit nájemci vyúčtování spotřeby
energií do čtyř měsíců po skončení zúčtovacího období. Když se s vyúčtováním zpozdí,
má nájemce právo na pokutu ve výši 50 korun za každý den zpoždění. Pokutu pronajímatel
neplatí, když sám neobdržel vyúčtování od dodavatele. Musí však nájemci vyúčtování
předat, jakmile jej bude mít k dispozici.
dTest, o.p.s.

Češi stále na špičce v třídění odpadů v
EU. Každý z nás vytřídil v roce 2019 do
barevných popelnic přes 51 kilogramů
odpadu.
V Praze dne 12. května 2020
Za evropské premianty v třídění odpadu jsou Češi označováni právem.
Meziročně dosáhli dalšího zlepšení v množství vytříděného odpadu, a to již
poněkolikáté v řadě. V roce 2019 vytřídil každý z nás v průměru 51,3 kilogramu
papíru, plastů, skla a nápojových kartonů, což je meziroční nárůst o více než 2
kilogramy odpadů vytříděných do barevných kontejnerů.
S tříděním odpadů má zkušenost většina obyvatel ČR, pravidelně pak své odpady
třídí téměř ¾ národa, přesně 73 % obyvatel. Loni jsme vytřídili nejvíc papíru, téměř 22
kilogramů, dále pak 15,1 kilogramu plastů, bezmála 14 kilogramů skla a necelé půl kilo
nápojových kartonů. A stále více třídíme i kovy, těch vytřídil každý obyvatel v průměru
13,9 kilogramu. Prostřednictvím sběrných systémů obcí se tak shromáždilo přes 693 tisíc
tun vytříděných odpadů, což je o 4 % více než v roce 2018.
„Členské státy Evropské unie, včetně České republiky, musí již za několik let splnit
nové ambiciózní cíle vyplývající z požadavků balíčku cirkulární ekonomiky. V praxi to
bude znamenat třídit veškerý odpad, který lze recyklovat nebo jinak využít a na skládku
ukládat jen minimum směsného odpadu, nejvýše však 10 %. A obce i jejich občané se na
to již začínají intenzivně připravovat,“ shrnul vývoj třídění odpadu Zbyněk Kozel,
generální ředitel společnosti EKO-KOM, a.s.
Právě Autorizovaná obalová společnost EKO-KOM zajišťuje v ČR již více než 20 let
provoz systému třídění a recyklace obalových odpadů, které jsou významnou složkou
tříděného komunálního odpadu. Do systému bylo na konci roku 2019 zapojeno 21 197
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firem a 6 146 obcí ČR. Díky spolupráci s nimi je třídění odpadů v České republice
dostupné pro 99 % obyvatel. Aby bylo pro lidi co nejdostupnější a snadné, systém neustále
spolupracuje s obcemi na dalším zahušťování sběrné sítě na třídění. Češi tak mohou třídit
své odpady prostřednictvím 473 359 barevných kontejnerů a menších nádob na ulicích i
přímo u rodinných domů. Jedno sběrné hnízdo tak slouží v průměru pro 118 obyvatel, což
je v evropské konkurenci velmi dobrý výsledek.
„Docházková vzdálenost k barevným kontejnerům je pro mnoho lidí v otázce třídění
odpadů rozhodující. Nyní to k nim máme ze svých domovů v průměru jen 91 metrů, což je
zhruba 133 kroků,“ říká ředitel oddělení komunikace EKO-KOM, Lukáš Grolmus.
Zároveň ale dodává, že dle nejnovějších statistik stále ještě 24 % obyvatel udává, že má
kontejnery dál než 130 metrů a jsou tedy lokality, kde je co zlepšovat.
Díky třídění odpadů v domácnostech a obcích vzniká surovina, která se na třídících
linkách dotřídí na jednotlivé druhotné suroviny připravené k recyklaci a využití - pro
výrobu nových produktů nebo jako zdroj energie či náhrada hnědého uhlí v teplárnách.
Tříděním systém snižuje zátěž životního prostředí - každoročně tříděním a recyklací
obalových odpadů zachráníme ekvivalent zhruba 29 km2 přírody, šetříme stromy, přírodní
zdroje surovin a zamezujeme rozšiřování skládek. A díky třídění a recyklaci obalových
odpadů jsme tak loni uspořili téměř 6 milionů MWh energie.
Podrobné informace o výsledcích systému třídění a recyklace EKO-KOM za rok
2019, včetně grafů, naleznete v příloze.
Kontakt: Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s., mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205,
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz
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Výsledky systému EKO-KOM za rok 2019
V roce 2019 bylo na tuzemský trh dodáno 1 219 696 tun jednocestných obalů,
73 % jich bylo následně vytříděno, dotříděno na třídicích linkách a druhotná
surovina byla předána k recyklaci a dalšímu využití. Tradičně nejlépe se daří
recyklovat papír, v jeho případě se vloni podařilo dosáhnout míry recyklace 88 %.
Zjednodušeně řečeno – bezmála 9 z 10 vyrobených tun papírových obalů byly loni
recyklovány na nový papír nebo dále využity. U skla bylo dosaženo 79% míry recyklace,
u plastových obalů 69%, u kovů 57% a u nápojových kartonů to bylo 25 %. Míra sběru
nápojových PET lahví v roce 2019 vzrostla a pohybuje se v rozmezí 79 - 82 %.
RECYKLACE ODPADŮ Z OBALŮ V SYSTÉMU EKO-KOM V ROCE 2019

Pro většinu obyvatel ČR je třídění odpadů již naprostou samozřejmostí. Pravidelně pak
odnáší tříděný odpad do barevných kontejnerů 73 % lidí. Z průzkumů veřejného mínění
vyplývá, že většina třídičů považuje třídění odpadů za důležité a za minimum toho, co
mohou udělat pro životní prostředí.
K třídění odpadů pak Čechy zejména motivují dobrá docházková vzdálenost a dostatek
barevných kontejnerů. Česká republika disponuje jednou z nejkvalitnějších sběrných sítí
v Evropě. Na jejím vytvoření a provozu se podílí průmysl a obce sdružené v systému EKOKOM. Díky tomu mohou lidé aktuálně třídit své odpady do více než 473 tisíc barevných
kontejnerů a menších nádob na tříděný odpad. A nemají to k nim s odpadem daleko,
průměrná docházková vzdálenost se postupně zkracuje – na dnešních 91 metrů. Nádobový
sběr je v České republice doplněn ještě dalšími způsoby sběru tříděného odpadu – někde
tak mohou občané třídit odpady do pytlů, případně prostřednictvím sběrných dvorů nebo
výkupen druhotných surovin.
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NÁRŮST POČTU NÁDOB NA TŘÍDĚNÝ ODPAD V ČR

VÝVOJ PRŮMĚRNÉ DOCHÁZKOVÉ VZDÁLENOSTI K BAREVNÝM
KONTEJNERŮM V ČR
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„Docházková
vzdálenost k barevným
kontejnerům je pro
mnoho lidí v otázce
třídění
odpadů
rozhodující. Nyní to
k nim máme ze svých
domovů v průměru jen
91 metrů, což je zhruba
133 kroků“, říká ředitel
oddělení komunikace
EKO-KOM,
Lukáš
Grolmus.

Sruktura nákladů systému EKO-KOM
Většinu ročních nákladů Autorizované obalové společnosti EKO-KOM, a.s.,
konkrétně 88 % představovaly v roce 2019 přímé náklady sběru a recyklace obalových
odpadů. To znamená náklady na zajištění dostatečné dostupnosti a obsluhy barevných
kontejnerů, dotřídění separovaného obalového odpadu a zajištění jeho využití a recyklace.
70 % celkových nákladů tvořily přímé platby obcím za zajištění zpětného odběru
obalových odpadů a sběrné sítě, a za jejich předání prostřednictvím svozových firem
k dotřídění a zpracování. Desetina celkového rozpočtu pak připadla na náklady na
dotřídění těchto odpadů na třídících linkách a jejich úpravu na zpracovatelné druhotné
suroviny. V případě některých obtížně využitelných odpadů, pak musela společnost EKOKOM finančně podpořit i samotnou recyklaci. Loni to byly zejména barevné plastové fólie
a další druhy plastů, které na trhu druhotných surovin nemají prodejní hodnotu a také
recyklace nápojových kartonů v papírnách, které bylo nutné v loňském roce finančně
podpořit. Na to připadlo 6 % z celkových ročních nákladů. Zhruba 2 % pak byla použita
na tvorbu finanční rezervy, která slouží pro případ propadu cen druhotných surovin.
Důležitou úlohou autorizované obalové společnosti je také zajištění průkazné
evidence všech obalových a odpadových toků, a to včetně její kontroly a pravidelných
auditů. Tyto aktivity loni tvořily 5 % celkových nákladů společnosti. Povinná osvěta,
environmentální vzdělávání žáků, oslovení spotřebitelů a další činnosti vedoucí ke
správnému a efektivnímu třídění odpadů v ČR, představovaly loni 4 % celkových nákladů.
Odvody státu vymezené zákonem tvořily 1 % z nákladů a zbylá 2 % činily vlastní náklady
na administrativu společnosti.
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STRUKTURA NÁKLADŮ AOS EKO-KOM V ROCE 2019

Co dělat, když se dítě chytí špatné party
Výchova dítěte je velmi náročná disciplína. Snažíte se svému potomkovi předat ze
sebe jen to nejlepší, naučit ho pozdravit, poprosit a poděkovat, mít úctu ke starším lidem,
pomáhat s domácími pracemi a spoustu dalšího. Existuje však jedna noční můra rodičů –
možnost, že se vaše dítko chytí špatné party a začne tropit hlouposti, ubližovat, chodit za
školu, kouřit, nebo třeba i brát drogy… Křik, pláč a zákazy však situaci nepomůžou, ba
naopak ji mohou ještě zhoršit. Co dělat? Jak se zachovat? Co pomůže?
Zájmy, aktivity a pravidla…
Možná vás napadlo, že dítěti jeho „kamarády“ jednoduše zakážete. Nebo že mu dáte
výprask a domácí vězení, a to ho naučí. Opak je pravdou. Jakákoliv razantní řešení totiž
povedou pouze ke vzdoru, a v horších případech např. k útěku z domu. Zkuste na to jít
jinak. Zde je několik rad, jak na to.
Ukažte dítěti, že vám na něm záleží a že se o něj zajímáte
Mnoho rodičů bývá pod velkým tlakem. Z práce chodí domů pozdě, musí zařídit
spoustu věcí a na dítě jim nezbývá tolik času, kolik by si přáli. Děti ztrátu rodičovské
pozornosti snáší velmi špatně. Snaží se na sebe stůj, co stůj upozornit, a to i výběrem
kamarádů. Vytvořte si proto určité rituály, např. společnou večeři, u které si popovídáte o
tom, jak se vaše dítě celý den mělo, co dělalo, co ho trápí, co ho zajímá… O víkendu
vyrazte třeba někam na výlet, na procházku, do kina.
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Mimoškolní aktivity
Děti tráví stále více času bez dozoru rodičů. Takže jim určitě nemůžete zabránit stýkat
se s těmi, co chtějí. Čas trávený s těmi „nesprávnými“ kamarády můžete alespoň omezit.
A to tak, že dítěti nabídnete co nejvíce volnočasových aktivit. Baví syna fotbal? Pošlete ho
na trénink. Miluje dcera tancování? Vyberte společně nějaký taneční kroužek apod. Čím
méně času bude dítě na partu mít, tím méně ji propadne. Samozřejmě ale všeho s mírou,
myslete na to, že nechcete dítě přetěžovat. A pokud se žádným aktivitám nechce věnovat,
vymyslete něco, čemu se budete věnovat jako rodina společně.
Pravidla
Stanovte si s partnerem
pravidla, která chcete, aby
dítě dodržovalo. A co je
důležité, domluvte se na
trestech, které budou po jejich
překročení
následovat.
V tomto musí být oba rodiče
velmi důslední a jednotní, aby
dítě nemělo tendenci situaci
využít proti vám. Jakmile
budete s partnerem zajedno,
promluvte
si
s dítětem.
Nechejte mu také prostor na
to, aby se ke všem bodům
vyjádřilo, hledejte přípustné kompromisy. Dítě získá pocit, že vám záleží i na jeho názoru
a snáze se mu budou dodržovat pravidla, na jejichž vytvoření se samo podílelo. Snažte se
nový systém zavést nenásilně, vysvětlete dítěti, proč je pro vás určité jeho chování
nepřípustné, co vy sami cítíte…
Když se dítě chytí špatné party, je to především zkouška trpělivosti pro rodiče.
Komunikace je základním stavebním kamenem úspěchu. Naslouchejte svému dítěti,
mluvte s ním, poukazujte na chyby dětí, se kterými se kamarádí a mluvte o nich, proč je
jejich chování špatné apod. Zjistěte, proč se s nimi vaše dítě skamarádilo. Buďte trpěliví a
nenásilnou formou se snažte dítě přesvědčit o tom, že tito kamarádi nejsou vhodní. Pokud
byste si nebyli jisti, jak vše zvládnout, můžete požádat o pomoc např. třídní učitelku, školní
nebo dětskou psycholožku, nebo navštívit různá rodinná centra, kde vám poradí.
V rodinných centrech se vaše dítě také může potkat s dětmi, se kterými se skamarádí, nebo
tato centra nabízejí i různé možnosti volnočasových aktivit pro děti i rodič.
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 Hať 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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770. let obce - výstava fotografií
Vážení občané, jak jistě všichni víte, v letošním roce si připomínáme 770 let od první
písemné zmínky o existenci naší obce. Součástí připravovaných oslav měla být i výstava
fotografií – fotokopií, zachycující historický vývoj obce Hať. Z důvodu epidemie
KORONAVIRU se výstava v termínu konání DNE OBCE neuskuteční, ale bude přesunuta
na pozdější termín.
Při této příležitosti bychom Vás chtěli požádat o zapůjčení dobových (ale
i současných) fotografií (současně udělit souhlas s jejich zveřejněním), ze kterých bychom
na obecním úřadě pořídili kopie a originály v pořádku vrátili. Na zadní stranu fotografie
uveďte údaj o tom, koho nebo co fotka zachycuje, v kterém roce byla nafocena, Vaše
jméno a kontakt na Vás. Takto pořízené kopie by byly podkladem pro připravovanou
výstavu a do budoucna by mohly posloužit i další generaci.
Fotografie můžete předávat do konce měsíce srpna 2020 v kanceláři č. 17 – Evě
Glenzové (telefon: 597 589 925, e-mail: obechat@obechat.cz).
Děkujeme za pochopení a Vaši ochotu.

PODĚKOVÁNÍ
Charita Hlučín děkuje za podporu během
epidemie
Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším nás během epidemie
podporujete. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování. I díky této
podpoře jsme mohli být během těžkého období nablízku lidem, kteří jsou nemocní a
osamocení, odkázáni na pomoc našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních
asistentek.
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí
se to podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny, kterou uzavřelo vládní nařízení a ve
které probíhalo šití roušek, byli charitní pracovníci denně s našimi klienty. Ať už přímo
v jejich domovech, tak v našem charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou obrovskou vděčnost a
poděkování našim charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a zůstali
v první linii. S vědomím toho, že i přes přísná preventivní opatření se mohou nakazit a
ohrozit tak sebe i své blízké. Denně prokazují obrovskou odvahu a odhodlání. Nebojím se
je označit slovem „hrdinové“. Pandemie nám znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a
sociální služby pro společnost důležité a že bychom si měli vážit a náležitě odměnit lidi,
kteří v této oblasti pracují.
Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili klienty i naše pracovníky před
nákazou. Jejich zavádění, ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a je velmi
náročné. Technicky i finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou zejména senioři,
tedy nejohroženější skupina, přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí.
Velké poděkování patří Moravskoslezskému kraji za pomoc s ochrannými
pomůckami a také městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci.
Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín
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KULTURA
Přijměte pozvání na děkovnou mši svatou v kostele sv. Matouše
v Hati v neděli 28.6.2020 v 10.00 hodin u příležitosti 770 let od
první písemné zmínky o obci Hať.
V 9.30 hodin vyjde od kulturního domu ke kostelu
slavnostní průvod.

1250 - 2020
770 let

Jste srdečně zváni.
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Místní knihovna Hať
oznamuje:
Otevírací doba
úterý 09.00 – 18.00 hod.
čtvrtek 09.00 – 15.00 hod.
( 12.00 -12.30 hod. polední pauza)
Knihovna nabízí svým čtenářům knihy jak z
vlastního knihovního fondu, tak i z fondu
regionálních služeb. Tento fond obsahuje knižní
novinky, bestsellery i klasickou literaturu pro
všechny čtenáře. Fond je tvořen s ohledem na vycházející literaturu stejně tak s ohledem
na požadavky čtenářů.
Pověřená Knihovna Petra Bezruče v Opavě poskytuje místní obsluhované knihovně
v rámci regionálních funkcí soubor činností podporovaných dotací Moravskoslezského
kraje. Mezi tyto činnosti patří vytváření a cirkulace výměnných fondů, servis VT, metodika
či školení knihovníků.
Tip na nákup knih do knihovny:
Postrádáte nějakou knihu u nás v knihovně a myslíte si, že bychom ji měli mít? Pošlete
svůj tip na knihovna.hat@seznam.cz.
Novinky v knihovně od 05/2020:
P.čísl Sign.
Autor
Název
Část Vydáno
5139362 HT
Bergerová, Moucha v limonádě - 2019
5139363 HT
Bešťáková, Bavorský případ - 2020
725341 REG
Bradley, C. Mrtví ptáci nezpívají - 2020
5139364 HT
Bryndza, Noční lov - 2017
5139381 HT
Cílek, Roman, Dno vyschlé studny - 2020
5139365 HT
Cimický, Jan, Paroháč - 2020
725352 REG
Halliday, G. Ve stínech - 2020
5139359 HT 15
Hendricks, GayZóna úspěchu - 2015
5139366 HT
Higgins-Clark,Na jedné lodi - 2019
725324 REG
Horáková, Dáma v modrém - 2020
5139378 M
Kinney, Jeff, Deník malého poseroutky. Na spadnutí - 2019
5139384 HT 17
Manson, Mark Důmyslné umění jak mít všechno u - 2017
5139360 HT 74
Meißner, Fascinující origami květy - 2013
5139369 HT- 0:8
Michaelides, Mlčící pacientka - 2020
5139382 HT
Nesbo, Jo, Doktor Proktor a vana času - 2018
5139370 HT
Nesbo, Jo, Nůž - 2019
5139371 HT
Orwell, Devatenáct set osmdesát čtyři - 2014
5139372 HT
Patterson, Vražedná hra - 2020
5139374 HT
Roberts, Nora Nový začátek - 2020
5139373 HT
Roberts, Nora Nový začátek - 2020
5139361 HT
Sani, Jitka, Mystická zvířata - 2015
5139387 HT
Schlender, Steve Jobs - 2015
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5139386 HT
5139385 HTM/3
5139375 HT
5139376 HT
5139377 HT
5139383 HTM/1

Thiemeyer, Evoluce - 2018
Thiemeyer, Evoluce. Město přeživších - 2018
Toman, Ivo, Božka aneb Když domácnost řídí stroj - 2019
Tvrdá, Eva, Pandořina skříňka - 2015
Vondruška, Nitranská brána smrti - 21. 2016
Žáček, Jiří, Krysáci - 2010
Vážení čtenáři, těším se na Vás....
Vaše knihovnice

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola a mateřská škola Hať
v době pandemie
Na počátku měsíce března se musela naše škola v Hati uzavřít. Nikdo z učitelů ani
žáků netušil, jak dlouho toto opatření potrvá. Z ničeho nic byli všichni postaveni do
naprosto nezvyklé situace. Nezbývalo, než se přizpůsobit a výuku provádět distanční
formou. Počátky byly náročné, ale časem si všichni na zvolený systém zvykli. Žáci
dostávali týdenní zadání úkolů na stránkách školy. Ti větší vše bez problémů zvládali,
menším museli pomoci rodiče, pro které se situace stala velmi náročnou. Učitelé se snažili
dětem s výukou pomoci, proto zavedli online hodiny. Nyní se mohli všichni přesvědčit,
jak je důležité ovládat technologie. Práce s počítačem se stala klíčovou. Ten, kdo jej
nevlastnil nebo potřeboval cokoli vytisknout či zkopírovat se mohl obrátit na školu.
Zapůjčení počítače nakonec nevyužil žádný z rodičů či dětí.
Poslední květnový týden se vrátili do školních lavic žáci prvního stupně. Tomuto
návratu předcházelo zjišťování zájmu rodičů o výuku, uspořádání tříd s ohledem na
bezpečnostní a zvýšené hygienické nároky a vytvoření zcela nového časového
harmonogramu vyučování. Škola se řídí pokyny manuálu, které dostala od MŠMT. Žáci
jsou ve třídách v počtu maximálně 15 osob. Takto utvořené skupiny se nemohou mezi
sebou potkávat. Proto do školy chodí v časových odstupech, přestávky mají v různých
intervalech a konec výuky je také individuální. Všechna tato opatření směřují k jedinému
cíli, aby se jednotlivé skupiny co jak nejméně potkávaly. Samozřejmostí je nošení roušek,
pravidelné mytí rukou a dezinfekce.
Školu opět navštěvují žáci 1. – 5. ročníku. Celkem se jedná o 80 dětí. V odpoledních
hodinách je pro ně také k dispozici školní družina.
Všechny děti se do školy moc těšily. Přesto, že žáci měli videokonference a distanční
výuku, je zřejmé, že sociální kontakt se svými spolužáky, kamarády i učiteli všem chyběl.
Také vyučující se na žáky ve školních lavicí velmi těšili.
Zároveň s dětmi 1. stupně se do školy vrátili i žáci devátých tříd, kteří se potřebovali
připravit na nadcházející přijímací řízení na střední školy. Mnoho z nich tuto možnost
využilo.
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Od 8. června se pak vrátili i zbývající žáci druhého stupně. Jejich výuka je však
velmi individuální. Jedná se spíše o konání konzultací či třídnických hodin. Opět platí
jejich dobrovolný návrat a utvoření skupin v počtu nanejvýš 15 osob. Zájem o výuku na
druhém stupni mělo celkem 82 žáků.
Vedení školy ve spolupráci se zřizovatelem se rozhodli využít tyto nucené prázdniny
k částečné opravě a rekonstrukci školy. Znovu obnovou prošla tělocvična, kde byla
vyměněna elektroinstalace a osvětlení. Také proběhla rekonstrukce školní jídelny.
Zahrada mateřské školy byla dovybavena krásnou novou pergolou a zajímavými hracími
prvky.
Vraťme se nyní do doby před pandemií. Do doby, kdy probíhala běžná výuka a žáci
se mohli účastnit olympiád a soutěží. Žáci naší osmé a deváté třídy neváhali a změřili své
síly v televizní soutěži.
kolektiv ZŠ

Bludiště
Myslím si, že 9. třída nemá o zážitky nouzi a tentokrát jsme s sebou vzali i 8. třídu
a vyrazili jsme v březnu na lov Bludišťáka. Spolu jsme si totiž vyjeli do studia České
televize, abychom si zasoutěžili ve vědomostním, ale i sportovním pořadu - Bludiště.
Spoustu z nás překvapilo, jak je studio vlastně maličké, jak probíhá samotné natáčení, kolik
lidí a času je potřeba k natočení jednoho dílu a jak důležitou roli hraje publikum. Naši
školu reprezentovali Majda Kalvarová, Jakub Vařecha, Jirka Plaček a celému tomuto týmu
velela Aneta Tomová. I když se nám nakonec zvítězit nepodařilo, ostudu jsme Hati určitě
neudělali. Jak to celé proběhlo, se můžete podívat v archívu České televize.
Terezie Štěpánová 9.A
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Podívejme se na celou mimořádnou situaci očima dětí.

Změní pandemie naše životy?
Nad tímhle tématem jsem se zamýšlel dlouho a došel jsem k tomu, že Corona virus
naše životy ovlivnil natolik, že bude dlouho trvat, než se vrátíme do stejných kolejí. Většina
z nás teď sedí doma a nemůže nic dělat a nikam chodit. Předtím jsme mohli dělat všechno,
chodit všude a hlavně jsme se ničeho nebáli. Teď někdo zakašle v MHD a všichni od něho
odstupují. Kdyby někdo zakašlal před pandemií, tak by si toho nikdo ani nevšiml.
Přijde mi, že nám tato situace i v něčem svědčí. Po karanténě bude mnoho nových
věcí, zákonů i poznatků a nových zkušeností. Například si myslím, že bude obrovský posun
v online učení a online úkolech. Také budou nejspíše nějaké nové zákony. Např., že lidé
budou muset nosit roušku, pokud jsou jakkoliv nemocní a nikomu to už nepřijde divné.
Myslím si, že tato situace vznikla, protože jsme se k přírodě nechovali hezky a
nerespektovali určitá pravidla. Chovali jsme se k ní neohleduplně a takhle nám to příroda
oplatila.
No každopádně z mého pohledu má tato situace svoje plusy i mínusy. Plusy jsou, že
si lidé doma odpočinou, mohou se zaměřit na svoje koníčky a věnovat se rodině. Mínusy
jsou, že umírají lidé, ekonomika se hroutí a někteří lidé nemají dostatek financí, aby vůbec
přežili, protože třeba přišli o práci.
Snad se z toho poučíme pro příště a začneme se k přírodě chovat hezky.
Honza Kotzur, 8. třída

Změny v naší mateřské škole
V mateřské škole Hať pracuji již řadu let. Když zavzpomínám na období, kdy jsem
zde nastoupila jako mladá učitelka, vybavuji si starší vybavení interiéru i exteriéru,
nehezký nábytek i dětské toalety. V umývárně tekla pouze studená voda, okna byly místy
netěsnící. Do budovy MŠ zatékalo přes střechu. Terasa oplocená děravým pletivem, byla
zcela nevyužita. Na zahradě vybavené pouze kovovými průlezkami scházela místnost
určena k ukládání hraček.
V době, kdy mateřská škola začala patřit k Obci Hať, mohly probíhat rozsáhlé
inovace, které naši školu převlékly do „nového kabátu.“ Proběhla výměna oken,
renovovala se střecha i fasáda, z terasy se vybudovala nová tělocvična pro děti, třídy se
vybavily nábytkem, v rekonstruované umyvárně teče teplá voda. Dokonce i školní zahrada
má již v současné době svůj nezaměnitelný půvab.
Tento prostor prošel úplnou rekonstrukcí. Navozila se hlína, vyrovnal terén,
zakoupily se nové zahradní prvky – lanová pyramida, lanová lávka, řetězová houpačka,
houpadla na pružině a lanová prolézačka „pes“.
Postavila se i nová pergola s posezením pro děti. Na venkovních stranách posezení
mohou děti kreslit, tvořit a rozvíjet tak svoji kreativitu. Nové hračky na písek si děti
ukládají do zahradního domku.
Domnívám se, že v příjemném prostředí zahrady budou děti překonávat různé
překážky, využívat herní prvky a rozvíjet tak hrubou motoriku.
Touto cestou bych chtěla poděkovat Obci Hať za poskytnutí finančních prostředků
a paní ředitelce Mgr. Ritě Sobkové za organizaci při přípravě projektu a jeho realizaci.
Irma Domanská, vedoucí učitelka
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Co všechno jsme v mateřské škole zvládli od začátku letošního
roku
Kromě každodenních vzdělávacích činností umožňujeme dětem účast na aktivitách,
jež jsou organizovány různými externími činnostmi, které svým profesním zaměřením
navazují na náš školní vzdělávací program. V měsíci lednu navštívilo naší mateřskou školu
divadlo Beruška s pohádkou „Sněhulák“ Ta byla tematicky zaměřena na obtížný život
lesních zvířátek v zimním období. Také v tomto období děti navštívily Kulturní dům
v Hati, kde byl pro ně připraven maškarní ples s účastí klaunů Gábiny a Jožina a jejich
bohatým zábavným programem se soutěžemi a výrobou zvířátek z balónků.
V období od 27.-31. ledna se některé děti zúčastnily lyžařského kurzu na Vaňkově
kopci. Tato akce byla určena především starším dětem.
V pátek 6. března u nás v mateřské škole proběhl projekt nazvaný „Výroba jogurtů“.
V úvodu si děti upevnily své znalosti o významu mléka a mléčných výrobků pro naše
zdraví. Po té jim studenti z oboru Analýza potravin Šilheřovice rozdali hygienické čepičky
a výroba mohla začít. V pondělí si svůj jogurt ochutnaly.
Na středu 11. března se děti velice těšily. Měla se konat akce s názvem „Malý mulař“.
Dnes už všechny děti v naší mateřské škole ví, že je to prastarý výraz pro dnešního
zedníka. V tomto projektu pod záštitou MAP 2 nám pedagogická pracovnice Muzea
Hlučínska přiblížila prastaré řemeslo našich dědů – „zedníka.“ Děti se seznámily s výrobou
cihel, se způsobem stavby domu, s nářadím, které zedník potřebuje ke své práci. Samy si
vyzkoušely práci s hladítkem, vodní vahou apod. Beseda se všem dětem líbila.
Od 17. března byla obě pracoviště mateřské školy dočasně uzavřena. V průběhu
celostátní karantény paní učitelky posílaly dětem prostřednictvím elektronické
korespondence nahraná videa s pohádkou, písněmi a s pohybovým ztvárněním na písně
z CD.
Od 18. května byl provoz mateřské školy opět obnoven. Děti se setkaly se svými
kamarády a čekala na ně zrekonstruována školní zahrada s novými průlezkami, šplhací
věží, skákadly a velkou pergolou s lavicemi a stoly.
Zuzana Kozílková

Školní družina
V době přerušení prezenční výuky vládním nařízením na všech školách, jsme se také
my, vychovatelky školní družiny, snažily komunikovat s dětmi prostřednictvím internetu.
Připravovaly jsme pro děti průběžně všestranné aktivity. Děti tak mohly již v době
příchodu jara luštit křížovky k tématu Velikonoc a aktuální situaci pandemie. Celkem jsme
připravily pět křížovek. Dále jsme jim nabídly aktivity, které mohly provozovat jak v
přírodě, tak doma v místnosti. Dávaly jsme jim tipy na zajímavé deskové hry a tvoření.
Snažily jsme se je zásobovat zajímavými internetovými odkazy na výrobky (např. ke Dni
matek) a také na zajímavé, volně stažitelné hry, které si mohly děti doma vytisknout a hrát
s rodinou. Daly jsme jim možnost rozvíjet myšlení a pozornost optickými klamy a tajnou
šifrou, kterou měly rozluštit. Do našich příspěvků jsme také zařadily pár kulinářských
nápadů. Mezi poskytnutými recepty mohly děti najít jednoduché i náročnější dobroty.
Např. kuřátko z vejce natvrdo, med z pampelišek, mrkvový dortík a jednoduchý banán se
šlehačkou a čokoládou. Vše najdete na stránkách naší školy v sekci Školní družina.
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Děkujeme dětem a rodičům, kteří nám poskytli zpětnou vazbu a ozývali se nám. Dali
nám tak najevo, že dětem družina chybí a těší se na návrat do školy, což nás velmi těší.
Abychom se podělily o naše nápady i s vámi, přidáváme recept, na již výše
zmiňovaný mrkvový dortík.
Mrkvový dortík
Co budete potřebovat:
450 g nastrouhané mrkve
280 g polohrubé mouky
300 g cukru
120 g vlašských ořechů
220 ml rostlinného oleje
4 vejce
2 čajové lžičky jedlé sody
2 čajové lžičky prášku do pečiva
2 čajové lžičky skořice
špetka soli
Na krém:
500 g měkkého tvarohu (pokojová teplota)
2,5 lžíce moučkového cukru (podle chuti)
2 lžíce másla (měkké)
šťáva z půlky citronu
Postup:
- smícháme vejce s cukrem, olejem
- přidáme mouku, sodu, prášek do pečiva, skořici a špetku soli (nejlépe je vše přesít přes sítko)
- nakonec najemno nastrouhanou mrkev a nasekané ořechy
- předehřejeme troubu na 180° C , formu vymazat máslem, vysypat
- pečeme asi hodinu a deset minut (zkontrolujeme dřevěnou špejlí, jestli je koláč
uprostřed hotový)
Mrkvové těsto můžete také rozprostřít na vymazaný plech a místo krému potřít
citronovou polevou (šťáva z citronu + cukr moučka).
Doba pečení se pak zkrátí cca na 40 minut.
Dobrou chuť!
Na základě zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) § 24 odstavce 2
ředitelka Základní školy a mateřské školy Hať vyhlašuje

ŘEDITELSKÉ VOLNO pro žáky ZŠ
ve dnech 29. 6. 2020 a 30. 6. 2020.
Ředitelské volno je vyhlášeno z důvodů rekonstrukce – výměny elektroinstalace.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Model klub Hať vyráběl ochranné štíty pro školy, zdravotníky
i živnostníky z Hati
Vážení čtenáři, dovolte nám, abychom vás seznámili s některými aktivitami Model
klubu Hať, které jsme
realizovali
během
koronavirové krize.
V březnu se člen
Model klubu Hať
Kamil Bančík, ve
spolupráci
s VŠBTUO a Protolab.cz,
zapojil se svou 3D
tiskárnou,
kterou
využíváme pro výuku
v
modelářském
kroužku, do tisku
ochranných
štítů.
Z dodaného materiálu
Kamil Bančík vyrobil prvních 30 ochranných štítů. V dubnu následovala nutná
technologická pauza z důvodu opravy 3D tiskárny.
V souvislosti s vládními opatřeními, která souvisela s rozvolňováním obchodu,
služeb a školní výuky, jsme se dále rozhodli ochrannými štíty podpořit místní instituce a
živnostníky. Díky aktivnímu zapojení členů Model klubu Hať, především Kamila Bančíka,
Martina
Jaroše,
Petra
Škovránka a dalších členů
jsme nakoupili materiál a
vyrobili
dalších 90
ochranných
štítů, které
jsme věnovali Základní
škole a mateřské škole
v Hati, obecnímu úřadu,
lékárně
v Hati,
zaměstnancům obchodů
TUTY
a
dále
dalším místním
podnikatelům
a
živnostníkům, kteří v Hati
působí. Všechny štíty jsme
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poskytli zcela BEZPLATNĚ. Velice si totiž vážíme práce všech, kteří se starají o chod
naší obce.
Tím ale výroba ochranných štítů na 3D tiskárně nekončila. Deset ochranných
štítů jsme dodali do MŠ Hornická v Ostravě, patnáct štítů putovalo do ZŠ T. G.
Masaryka v Bohumíně-Pudlově, pět štítů jsme věnovali do ZŠ Těšínská v Ostravě a
deset našich štítů využívají zaměstnanci velkoobchodu JIP.
Celkem jsme obdarovaným ušetřili minimálně 11 000 Kč, které by vynaložili na
koupi ochranných štítů. Vše by nebylo možné bez obětavého zapojení členů Model klubu
Hať. Nad tiskárnou musí být stálý dozor, o který se ve dne v noci staral Kamil Bančík.
Pomoc s tiskem dalších komponentů na své 3D tiskárně poskytl Jiří Bulušek. Management
materiálu, skladových zásob a seznam obdarovaných vedl Martin Jaroš. Na samotné
kompletaci se podílelo mnoho členů Model klubu Hať, kteří zde nebyli zmíněni. Ochranné
štíty obdarovaným předal předseda Model klubu Hať Günther Gajda. Fotogalerii
z předání naleznete na webových stránkách www.modelklubhat.blogspot.com a na
Facebooku Model klub Hať.
Závěrečné shrnutí:
 Vyrobeno bylo přes 160 ochranných štítů.
 Na 3D tisk jsme spotřebovali 2,5 km filamentu a 47 m gumy.
 Hmotnostně to odpovídá přibližně 7,5 kg materiálu.
 3D tiskárna celkem tiskla 290 hodin.
 Náklady na výrobu činily 4 000 Kč.
 Obdarovaným jsme ušetřili 11 000 Kč.
Všem našim členům Model klubu Hať, kteří přiložili ruku k dílu, velmi děkujeme!

Model klub Hať pořádal dvě májová autokina
V pátek 1. května se na letišti Model klubu Hať uskutečnilo prvomájové autokino.
Diváky přivítal recitací básně Máj Petr Škovránek. Poté následovalo promítání fotek a
videí z činnosti Model klubu Hať a expedice Gumbalkan, které se zúčastnili naši členové.
K příležitosti výročí ukončení 2. sv. války jsme v pátek 8. 5. 2020 na klubovém letišti
pořádali druhé autokino Model klubu Hať s promítáním filmu Tmavomodrý svět. Kromě
diváků v automobilech se promítání zúčastnil předseda Model klubu Hať Günther Gajda,
který projekci sledoval z cockpitu hornoplošníku Pietenpol Air Camper.

Odložené akce se budou konat v náhradních termínech
Dostáváme mnoho dotazů, zda se budou konat akce, kterými jsou Retro Chrchel,
Bugatti Step, Retro Cyklo a mnohé další. Akce plánované pro tento rok z velké části
proběhnou. Náhradní termíny připravujeme. Nové termíny budou včas zveřejněny na
našem
Facebooku
Model
klub
Hať
a
na
webových
stránkách
www.modelklubhat.blogspot.com. Děkujeme vám za přízeň!
Model klub Hať
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ČERVEN — Měsíc myslivosti a ochrany
přírody
Letošní rok se pro myslivce z Hati stejně jako pro všechny občany
vyvíjí poněkud nečekaně. Nepříjemně nás všechny zasáhla vlna
koronavirové pandemie, která kromě jiných problémů donutila
myslivce ke změnám plánů činnosti, které byly přijaty a schváleny na
výroční členské schůzi. Každý člen mysliveckého spolku má své určené
úkoly, které na úseku myslivosti a ochrany zvěře stanovuje zákon. Jedná se nejen o
celoroční péči o zvěř, ale také starost o přidělená krmná a napájecí zařízení, myslivecké
políčko, posedy apod. Když se pak třeba někdo z vás dostane procházkou k těmto
posedům, vylezte klidně opatrně nahoru a v tichém rozjímání se rozhlédněte po té kráse
naší přírody, která je všude kolem nás a je nutné ji chránit a udržovat pro další generace.
Pak možná snadněji pochopíte, proč svoji činnost myslivec dobrovolně dělá. Honitba
MS Hubert Hať má rozlohu 1380 ha a myslivci naplňují svůj odkaz výsadbou stromků,
úklidem černých skládek a další činností ve snaze o zachování přírodního prostředí zvěře.
K povinnostem myslivců v Hati patří také péče o svěřenou „Hanysovu chatu“, která je v
majetku obce. V chatě mohou pořádat své členské schůze, kulturní akce pro občany,
besedy pro děti aj. Chatu si rovněž mohou na různé rodinné příležitosti, za určených
podmínek, zapůjčit občané. Zájemcům poskytne veškeré informace správce chaty pan
Vilém Mokrý tel: 736 734 148.

Myslivci v Hati tradičně patří k nejaktivnějším organizacím v konání nebo účastí na
zajímavých akcích. Již zmíněná pandemie změnila podmínky pořádání těchto akcí, a tak
jako obec, i myslivecká společnost musela provést nezbytné změny. Po uvolnění opatření
se na členské schůzi myslivci usnesli, že připraví pro občany zajímavé akce jako například
„Střelby o pohár starosty obce“ a jiné... O terminech všech akcí se občané dovědí
prostřednictvím místního rozhlasu, případně se dočtou na facebookových stránkách
s názvem: „Myslivecká společnost Hubert Hať“. Na těchto stránkách najdete také
informace o jiných zajímavých událostech ze života MS.
Myslivecká společnost Hubert Hať bude i nadále svým aktivním přístupem přispívat
ke kulturnímu a společenskému dění v Hati.
Věříme, že nám také občané zachovají svou přízeň.
Děkujeme Vám za to.
Za MS Hubert Hať, Legerski Jan
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Oznamujeme občanům, že z důvodu koronavirové krize a následných
vládních opatření vedení obce Hať zrušilo plánovaný letošní ročník oslav
Dne obce 27.6.2020 a 28.6.2020.
Děkujeme za pochopení.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Tomalová Apolonie

87 let

Riemrová Anna

86 let

Kalvarová Gertruda

86 let

Kolaska Josef

85 let

Klemencová Eliška

84 let

Staš Rudolf

84 let

Cigánová Marie

84 let

Štěpán Bernard

84 let

Matuška Karel

83 let

Bortlíková Edeltrauda

92 let

Jiříková Lucie

82 let

Kolasková Anna

90 let

Adamčíková Marie

82 let

Plačková Gertruda

89 let

Šula Bernard

82 let

Ronczková Anna

89 let

Mlynarčíková Zita

81 let

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