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Jaroslav Seifert
Koleda
Spěchem nevím, co vystřihnout dřív,
tu je hvězda, ovečka a chlív,
tu je král, ten třetí v kalendáři,
a tu veze pastýř na trakaři
vánočku, je letos bez rozinek,
usmívá se na ni Svatý synek.
Nevím, který krásnější je z nich;
na prsty se lepí horký klih.
Hotovo, teď rozsvítíme svíčky
a nakonec kousek modlitbičky
k andělovi, jenž se právě snáší,
aby vzbudil chlapce na salaši:
Rozprostři svou peruť, aby pod ní
schovali se všichni lidé hodní.
Mahulenka, Pavel, strejček, teta,
ať je klid až do skonání světa.
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SLOVO STAROSTY

„Budu slavit Vánoce ve svém
srdci a snažit se je tam udržet
celý rok.“
Charles Dickens

Vážení spoluobčané,
koncem listopadu se rozsvítil náš obecní vánoční stromeček a krásné ozdoby na
veřejném osvětlení a to znamená, že nastala doba adventní, doba čekání, ztišení, a za pár
dní budeme mít opět Vánoce a nezadržitelně se blíží konec roku 2020. Budeme
rekapitulovat letošní „absolutně“ zvláštní rok. Rok, který se zapíše do dějin jménem
COVID 19.
Svět kolem nás se skoro zastavil kvůli pandemii, jakou nepamatuje několik lidských
generací. Následky této pandemie již zasáhly do všech oblastí našich životů. Kdo by si
loni touto dobou pomyslel, co nám pandemie způsobí. Způsob života, který nám připadal
tak běžný a bezpečný se stal vzácným. Nastala doba, která nám přinesla mnohá omezení,
různé příkazy a zákazy – doba, která ve většině z nás vyvolává nervozitu a stres. Nikdo
neví, jak dlouho tento stav bude trvat (týdny, měsíce, rok, roky) a kdy se vrátíme
k běžnému způsobu života, na který jsme zvyklí. Velký počet našich občanů (mladší i
starší) si onemocněním Covid 19 prošli a mohou sami posoudit, zdali se jedná o vážnou
či zcela obyčejnou záležitost. Vyzývám vás, abyste zodpovědně dodržovali nařízená
opatření, která vedou i k ochraně nejrizikovější skupiny, a to seniorů. Minimalizovat
dopady koronavirové nákazy se nám může podařit pouze společným, zodpovědným
přístupem. Buďme k sobě navzájem slušní, ohleduplní a tolerantní, bez zbytečné zášti a
nenávisti, která nám ubírá jen síly. Věřím, že každá krize má svůj konec.
Rok 2020 je rokem 770.výročí od první písemné zmínky o naší obci Hať. K tomuto
výročí byly připraveny různé kulturní a společenské akce. Avšak COVID 19 nám
nedovolil vyto oslavy uskutečnit. Velice mě mrzí, že jsme se nemohli společně potkat na
Dni matek, Dni obce, Hudbě nezná hranic, Kolaji, Dožínkách, Setkání seniorů a dalších
akcích. Výjimkou byl pouze Novoroční koncert a plesová sezona. I tradiční Vítání
občánků se na jaře v kulturním domě neuskutečnilo a na podzim byli naši nejmenší
přivítáni do obce netradičním způsobem (přivítání každého novorozeného dítěte v místě
jeho trvalého bydliště).
I přes všechno nečekané a špatné se zkusme ohlédnout a najít na letošním roce to
pozitivní. COVID 19 nám nezabránil plnit úkoly dané v úvodu letošního roku. Využili
jsme dobu první vlny koronavirové pandemie, kdy naše děti nenavštěvovaly ZŠ a MŠ.
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Došlo k modernizaci školní jídelny v naší škole, ke kompletní výměně elektroinstalace
na pavilonu nižšího stupně a celkové rekonstrukci elektroinstalace v tělocvičně,
vymalováním obou pavilonů a spojovacích chodeb. Druhá podzimní vlna koronaviru byla
opět vhodná pro práci v naší škole – proběhla výměna oken v tělocvičně, výmalba a repas
podlahy.
V centru obce se podařilo opravit křižovatku, dát nový povrch parkovišti a osadit
vzniklý prostor kytkami a zelení. Opravili jsme další most přes potok Bečvu, takže jsme
zhruba v polovině počtu oprav mostů v naší obci, dále jsme vyměnili 54 ks hlavních
vodovodních uzávěrů na ul. Na Chromině.
Bylo dokončeno propojení účelové komunikace Příční od větrných elektráren po
státní komunikaci v lese Hubert. Další větší akce, která se uskutečnila, bylo propojení
obce Hať s Darkovicemi chodníkem včetně osvětlení. O dalších akcích, které byly
realizovány v naší obci, se dočtete na jiném místě tohoto zpravodaje.
Dovolte mi, abych poděkoval radě obce, zastupitelům obce, členům našich komisí a
všem pracovníkům obecního úřadu za celoroční práci pro naši obec.
Děkuji všem členům a představitelům našich složek a spolků, učitelskému sboru a
zaměstnancům základní a mateřské školy, Římskokatolické farnosti Hať a všem občanům
podílejícím se na životě a rozvoji obce za spolupráci, které si velmi vážím. Svojí
nezištnou prací velkým dílem přispíváte k plnohodnotnému životu všech občanů naší
obce.
Zvláštní poděkování patří všem lékařům a zdravotním sestrám působícím u nás v Hati
za jejich namáhavou a zodpovědnou práci v těchto nelehkých podmínkách pandemie.
Na závěr chci poděkovat Vám všem občanům za to, jak se věnujete úpravě svých
domů a jejich okolí. Tím přispíváte k celkovému vzhledu obce. Neměl bych zapomenout
ani na dobré mezisousedské vztahy, bez kterých by naše společné soužití v obci nemohlo
dobře fungovat.
Vážení spoluobčané, u zapálené svíčky s plamínkem dovezeným přímo ze Svaté
země, u postaveného betlému pod rozsvíceným vánočním stromkem a za naslouchání
nebo zpívání vánočních koled Vám všem přeji požehnané svátky vánoční prožité v kruhu
vašich nejbližších a do nového roku Vám všem z celého srdce přeji pevné zdraví, štěstí,
spokojenost, zdravou mysl a hojnost Božího požehnání.
Vyletělek Werner, starosta obce

Cena PATRIA NOSTRA 2020
Cena PATRIA NOSTRA je udělována za příkladný investiční a architektonický
počin přispívající k rozvoji venkova a uspokojování potřeb jeho obyvatel a návštěvníků
v jednotlivých krajích ČR, realizovaný v létech 1990 – 2020. Součásti hodnocení jsou
nově vybudovaná společenská, sociální, kulturní a sportovní zařízení, sakrální stavby,
stavby občanské vybavenosti, stavby sloužící k obnově a ochraně kulturní krajiny či
přírodního a životního prostředí současného venkova.
Slavnostně rozsvícený Španělský sál Pražského hradu se stal 8. října 2020 svědkem
ojedinělé události. Byly zde vyhlášeny Ceny Patria Nostra. Úvodní ceremoniál však
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proběhl bez předávajících a i bez přebírajících. Téměř devadesát soukromých a veřejných
staveb, nových zajímavých objektů bylo nominováno na cenu Patria Nostra.
Vedení kraje ze staveb nominovaných odbornými útvary vybralo na cenu Patria
Nostra jeden objekt a jeho tvůrce k ocenění udělovanému hejtmanem kraje.
Bohužel ani tato slavnostní akce neminula nemilá situace okolo koronaviru a tak
bylo rozhodnuto přetransformovat večer do podoby dokumentárního filmu. Celá situace
dala vyniknout krásné myšlence, že ceny budou předány v jednotlivých krajích, z čehož
následně vznikne film v režii pana Jiřího Adamce.
Slavnostní předání se konalo dne 3.11.2020. Cena Patria Nostra obci Hať za realizaci
areálu Křížové cesty a prostranství u kostela sv. Matouše v obci Hať byla předána z rukou
náměstka hejtmana Moravskoslezského kraje Mgr. et Mgr. Lukáše Curyla do rukou
starosty obce pana Wernera Vyletělka. Ocenění rovněž převzali Ing. Rudolf Gogolín, Ing.
Daniel Kozel (architektonická kancelář DK1) a pan Stanislav Mika (umělecký malíř a
řezbář). Velké poděkování patří všem, kteří se jakoukoliv měrou přičinili při výstavbě
této naší Haťské křížové cesty.
Werner Vyletělek, starosta obce
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MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
blíží se nám konec roku, stojíme na prahu toho nového, a proto mi dovolte krátké
ohlédnutí. Naše krásná obec, stejně jako celá naše země, a ve své podstatě i celý svět je
v průběhu tohoto roku soustavně konfrontován s pademií nového koronaviru. Je to pro
nás pro všechny samozřejmě nová nepříjemná zkušenost a velmi náročné období.
Ale i přes tyto všechny komplikace šel život v obci dál a mnohé naplánované
investiční akce se nám podařilo přece jen zrealizovat. V dubnovém čísle Haťského
zpravodaje jsem Vás informoval o započaté výstavbě dětského hřiště v Kotlině a také o
montáži 14 ks venkovních fitness stojů, které jsou umístěné na 3 lokalitách v obci a
během nelehkého letošního roku jsou mnohými z Vás již využívány k posílení těla. Na
prosincovém zasedání v roce 2019 bylo zastupitelstvem obce rozhodnuto, že se obě akce
zrealizují z rozpočtu obce v roce 2020, jelikož jsme v roce 2019 neuspěli se

žádostí o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj (MMR). Nikdo z nás neočekával, že se
na MMR budou v roce 2020 dodatečně ještě zabývat žádostmi o dotace z předcházejícího
roku, které byly úspěšné, ale pro nedostatek financí nebyly doporučeny k realizaci. Velké
překvapení nás čekalo v září, kdy jsme z MMR obdrželi rozhodnutí o poskytnutí dotace
na tuto akci. Celkové náklady na výstavbu dětského hřiště a montáž fitness strojů byly ve
výši 795 252 Kč, z MMR jsme obdrželi dotaci ve výši 70% tj. 556 676,- Kč.
Další milá zpráva pak přišla o měsíc později, kdy jsme v říjnu obdrželi také
rozhodnutí o poskytnutí dotace na opravu hřbitovní zdi, která byla provedena v květnu
2019. I na tuto stavbu jsme dodatečně obdrželi z MMR dotaci ve výši 70 %, což je
v penězích 407 757,- Kč. O poslední dotační akci jsem Vás již informoval v jarním čísle
zpravodaje. Jednalo se o schválenou dotaci na rekonstrukci veřejných budov – oprava
elektroinstalace ve třech pavilonech ZŠ a MŠ v Hati – konkrétně mateřská škola s
jídelnou, pavilon na nižším stupni a tělocvična. Na tuto akci jsme obdrželi dotaci ve výši
1 995 779,- Kč, což je opět 70 % z celkových uznatelných nákladů. V tělocvičně základní
školy byly ještě v závěru roku provedeny další opravy. Byla vyměněná okna a provedla
se oprava podlahy – vybroušení, vyspárování a nátěr. Nakonec jsme byli úspěšní u všech
žádostí o dotace, které jsme v roce 2019 na MMR podali.
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Doufejme, že stejně úspěšní budeme i v roce 2021, kdy bylo zastupitelstvem obce
na 11. zasedání rozhodnuto podat žádosti o dotace na MMR do programu Podpora obnovy
a rozvoje venkova 2021 pro obce do 3 000 obyvatel. První žádost byla podána do
dotačního titulu Podpora obnovy místních komunikací – zde jsme zařadili opravu
konstrukční vrstvy vozovky na ulici Na Chromině v úseku od mostu na ulici Višňová až
po křižovatku s ulicí Dolina, na které se v podzimním období provedla výměna šoupátek
u vodovodních přípojek k rodinným domům. Druhou žádost jsme podali do dotačního
titulu Podpora obnovy staveb a zařízení dopravní infrastruktury na opravu dalšího mostu
v obci, tentokrát na ulici Na Stavech a třetí žádost je podaná na rekonstrukci vnitřních
prostor kulturního domu.
Další velká investiční akce byla dokončena v září. Jde o výstavbu chodníku mezi
obcemi Hať a Darkovice, která do značné míry přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců
pohybujících se mezi oběma obcemi. V říjnu
firma Jankostav s.r.o. dokončila opravu
povrchu účelové komunikace Příční v úseku
od větrné elektrárny až po napojení na státní

silnici v polesí Hubert. Touto poslední
úpravou je účelová komunikace Příční
v délce cca 2 500 m opatřena novým
asfaltovým povrchem a věřím, že
chodcům a cyklistům bude sloužit ke
klidným a příjemným procházkám do okolní přírody s krásnými výhledy do vzdálené
krajiny, ať už ve směru na polskou stranu či ve směru na Beskydy. V příštím roce se podél
této komunikace provede výsadba zeleně, na kterou jsme z Ministerstva životního
prostředí získali dotaci ve výši 80 % z celkových způsobilých výdajů. Na poslední chvíli
se také podařilo zrealizovat i plánovanou dosadbu keřů a stromů na svahu podél chodníku
ke hřbitovu. Šlo o poslední terénní úpravy, které bylo potřeba v této lokalitě dodělat.
Bohužel se nám již v tomto roce nepodařilo zrealizovat plánovanou investiční akci
ve výši téměř 4 mil. Kč - Zpracování digitálního povodňového plánu a vybudování
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi. Na tento projekt jsme získali
dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 70 % z celkových uznatelných nákladů.
V září proběhlo výběrové řízení, ve kterém nejvhodnější nabídku na základě hodnotících
kritérií podala firma EMPEMONT s.r.o. z Valašského Meziříčí. Po podpisu smlouvy byla
podána žádost na Český telekomunikační úřad o přidělení vysílací frekvence, bez které
nelze realizační práce zahájit. Do současné doby jsme ještě vyjádření z ČTÚ neobdrželi,
a proto bude projekt přesunut k realizaci do příštího roku.
Na prahu nového roku přeji Vám všem poklidné vánoční svátky v kruhu rodiny
a v nadcházejícím roce 2021 především pevné zdraví a radost ze života naplněného
Božím požehnáním.
Mgr. Milan Šula, místostarosta
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VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 11. zasedání dne 21.10.2020 zabývalo
především:
Kontrolou plnění usnesení z posledních zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od posledního zasedání ZO
Kotlíkovými půjčkami – poskytnutím návratné finanční výpomoci občanům
Žádostí o změnu účelově vázané dotace pro ČSCH, z.s., ZO Hať
Žádostí o změnu části účelově vázané dotace pro SDH Hať
Schválením Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na realizaci projektu
„Modernizace budovy Mateřské školy“
- Zprávou o činnosti kontrolního výboru za 1.pololetí roku 2020
- Zprávou o činnosti finančního výboru za 1.pololetí roku 2020
- Záměrem obce na podání žádostí o dotace do výzvy MMR ČR, program „Podpora
obnovy a rozvoje venkova 2021“
-

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

Finanční spoluúčastí na bezpečnostním ořezu stromu
Návrhem na rekonstrukci vnitřních prostor kulturního domu
Výměnou kovových oken v tělocvičně ZŠ a v mateřské škole
Žádostí občana o povolení umístění dopravního zrcadla na pozemku obce
Nánosy a vyčištěním vodního toku Bečva
Vybudováním bezbariérového přístupu do vinárny Globus v KD
Žádostí dobrovolného sdružení o poskytnutí bezplatného pronájmu KD
Žádostí SDH Hať a ZO ČSCH Hať o změnu účelově vázané dotace
Žádostmi o schválení Smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení NN
Nabídkou na provedení výkopových prací při opravách vodovodních přípojek
Schválením programu 11.zasedání ZO
Návrhem na vyřazení majetku jednotky SDH Hať
Návrhem rozpočtového opatření 3/2020
Žádostí o poskytnutí jednorázové finanční výpomoci pro osobu sociálně potřebnou
Návrhem členů školské rady p.o. ZŠ a MŠ Hať za zřizovatele pro další volební
období
Pořízením platebního terminálu pro pokladnu OÚ
Záměrem obce na podání tří žádostí o dotaci z programu Podpora obnovy a rozvoje
venkova 2021 vypsaného MMR ČR
Cenovou nabídkou na komplexní zpracování projektu Modernizace energetické
soustavy a využití OZE (obnovitelné zdroje energie) na budově MŠ
Cenovou nabídkou na komplexní zpracování projektu Využití OZE na ČOV
Žádostí o pronájem obecních pozemků – zemědělská činnost
Žádostí stavebníka o povolení snížení obrubníků
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-

Prodloužením nájemní smlouvy - celnice dolní Hať
Nabídkou na pořízení mobilní aplikace pro sledování webu obce
Výroční zprávou p.o. ZŠ a MŠ Hať za šk.rok 2019/2020
Vyřazením majetku DHM
Cenovou nabídkou na zpracování PD – fotovoltaická elektrárna na ČOV
Žádostí soukromých zemědělců o finanční spoluúčast na zajištění Mikulášské jízdy
Žádostí soukromé osoby o odkup obecního pozemku
Žádostí o schválení pozastavení splátek půjčky – TJ Sokol Hať
Žádostmi spolků a organizací o dotace na rok 2021
Stanovením sankce za nedovolenou manipulaci s čerpadly tlakové kanalizace
Vyhodnocením poptávkového řízení na zakázku Osázení svahu podél parkoviště u
hřbitova
Dohodou o provedení práce – zajištění výkonu mzdové agendy
Žádostí Záchranné stanice v Bartošovicích o dotaci na provoz v roce 2021
Prezentací a spoluúčasti obce na vydání Omalovánek první pomoci vydávaných ČČK
Cenovou nabídkou na renovaci podlahy v tělocvičně ZŠ a MŠ, p.o.
Záměrem pronájmu bytu A v bytovém domě U Střediska 14/6
Žádostí občana o provádění zimní údržby na soukromé komunikaci
Žádostí o změnu ve volebních okrscích
Programem 12.zasedání ZO
Termíny zasedání ZO v roce 2021
Cenovými výměry na rok 2021
Odměnou preventistovi za provedení požárních kontrol u objektů v majetku obce
Odměnou za výkon funkce velitele zásahové jednotky SDH
Vyúčtováním odpadového hospodářství za rok 2020
Zpracováním manipulačních řádů pro poldry
Navýšením pokladního limitu

INFORMUJEME
♣ Knihovna Hať oznamuje čtenářům, že poslední možné vypůjčení knih letos je
17.12.2020. V novém roce bude otevřeno poprvé v úterý 12. 1. 2021.
♣ Provozní doba Obecního úřadu v Hati během vánočních svátků
21. 12. 2020
pondělí
09.00 -12.00 14.00- 16.00
22. 12. 2020
úterý
ZAVŘENO
23. 12. 2020
středa
ZAVŘENO
28. 12. 2020
pondělí
09.00 -12.00 14.00- 16.00
29. 12. 2020
úterý
ZAVŘENO
30. 12. 2020
středa
ZAVŘENO
31. 12. 2020
čtvrtek
ZAVŘENO
Pokladna pro hotovostní platby bude uzavřena od 22. 12. 2020 do konce roku.
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♣ 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.
Prosíme proto majitele, kteří doposud obecní úřad za účelem podpisu Smlouvy o
zřízení věcného břemene k tlakové kanalizaci a také nové Smlouvy o dodávce
vody a odvádění odpadních vod nenavštívili, aby tak učinili a dostavili se
s občanským průkazem a 30,- Kč - poplatek za ověření podpisu.
Děkujme za pochopení a vstřícnost.
♣ Nový platební terminál v pokladně OÚ
Vedení obce plánuje pořídit nový bezhotovostní platební terminál pro zkvalitnění
služeb a pro zjednodušení Vašich úhrad vůči obci.
V pokladně obecního úřadu tak budete moci své platby provádět bezhotovostně
bankovními kartami typu VISA nebo MASTERCARD. Tato služba bude
pravděpodobně zavedena od 1.2.2021. O přesném termínu budete informováni.
Vedle této nové služby zůstává příjem hotovostních úhrad za vodné, stočné, poplatky
za psy i hrobová místa, apod., nadále zachován.
♣ Platba vodného a stočného za II. 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 II. pololetí roku 2020 proveďte v pokladně OÚ
(přízemí)
v termínu od 1.2.2021 do 11.2.2021.
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
Opis stavů vodoměrů budou provádět pracovníci obce v týdnu od 4.1.2021.
♣ Místní poplatek ze psů na rok 2021
Splatnost místního poplatku ze psů je k datu 31. 3. 2021. Poplatek činí za prvního psa
120,-Kč/rok a za druhého a každého dalšího psa 180,-Kč/rok. Majitelé psů, kteří hradí
poplatek v hotovosti, mohou úhradu provádět v pokladně OÚ v době pokladních
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hodin. Majitelům psů, kteří hradí poplatek bankovním převodem, budou podklady
k úhradě zaslány na uvedenou mailovou adresu.
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v roce 2021
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 24. 4. 2021 a sobota dne 28. 8. 2021, vždy
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Do kontejnerů je možné vkládat pouze: domovní odpad objemného charakteru, např.
starý nábytek, podlahové krytiny, kovové odpady, sanitární keramika, autoskla,
zrcadla, staré sportovní náčiní, televizory a PC monitory, pneumatiky, nebezpečné
odpady (např. autobaterie, zářivky, barvy, rozpouštědla, motorové oleje, fritovací oleje
a obaly od nich).
Do kontejnerů nepatří: zemina a stavební sutě
♣ CENOVÝ VÝMĚR č. 1/2021 - pro stanovení ceny vodného z veřejného vodovodu
a ceny stočného
Cena bez DPH
cena vodného
cena stočného

19,00 Kč/m3
+ zákonem daná sazba DPH (10%)
28,00 Kč/m3
+ zákonem daná sazba DPH (10%)

Celková cena v Kč
(včetně DPH)
20,90 Kč
30,80 Kč

Výměna a certifikace podružného vodoměru Dle skutečně fakturované ceny
(instalovaného na žádost majitele):
za provedení certifikace.
Cenový výměr č. 1/2021 nabývá účinnosti dnem 4.1.2021.
Nabytím účinnosti tohoto cenového výměru se zároveň ruší cenový výměr č. 3/2020
ze dne 22.4.2020.
♣ CENOVÝ VÝMĚR č. 2/2021 – za svoz a likvidaci TDO firmou OZO Ostrava,
s.r.o., na území obce Hať
Tarif

Objem
pop.nádoby

Četnost svozu

P 101

80 litrů

1x za 14 dní

Celková cena
v Kč
(včetně DPH )
1530,-

P 191

80 litrů

1x za 4 týdny

960,-

P 201

110/120 litrů

1x za 14 dní

1950,-

1x za 14 dní – 2 nádoby
3280,1x za 14 dní v zimě – 2 nádoby
P 267+ P 266 110/120 litrů
2720,1x za 14 dní v létě – 1 nádoba
Zimní období je stanoveno od 1.10. do 30.4. a letní období od 1.5. do 30.9.
P 206

110/120 litrů
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Cenový výměr č.2/2021 nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2021.
Nabytím účinnosti tohoto cenového výměru se zároveň ruší cenový výměr č. 2/2020
ze dne 9.12.2019.
♣ CENOVÝ VÝMĚR č. 3/2021 - výkonů a služeb při opravách čerpacích šachtic
výkon poruchové služby:
Výjezd vozidla k poruše domovní čerpací
šachtice zaviněné odběratelem, odstranění
poruchy, popř. montáž technologie, které
předcházela demontáž z důvodu porušení
smluvních podmínek odběratelem:
Opakovaný výjezd k obdobné poruše
zaviněné odběratelem:

paušální cena + materiál:
500,- Kč včetně DPH +
spotřebovaný materiál na opravu
dle skutečné ceny
800,- Kč včetně DPH +
spotřebovaný materiál na opravu
dle skutečné ceny

Neoprávněná manipulace a oprava
technologie čerpací šachtice provedená
3000,- Kč včetně DPH
majitelem nebo neoprávněnou osobou:
Cenový výměr č. 3/2021 nabývá účinnosti dnem 1.1.2021.
Nabytím účinnosti tohoto cenového výměru se zároveň ruší cenový výměr č. 3/2015
ze dne 18.2.2015.

KULTURA
Mikulášskou jízdu v Hati letos žádný virus nezhatil
Mikuláš se svou družinou přijal pozvání do Hati, aby potěšil děti malou nadílkou.
Mikulášův tým se letos dokonce rozrostl o dalšího člena – malého, ale šikovného čertíka.
Teplé počasí první prosincové soboty, uzavřená kina i lyžařská střediska způsobily, že na
mikulášskou družinu čekalo ohromné množství dětí za doprovodu svých rodičů a
prarodičů a ulice jimi byly doslova lemovány. Sváteční atmosféru podtrhovaly vánoční
písně a básně, které z éteru místního rozhlasu vysílala moderátorka paní Eva Glenzová.
Oproti minulým ročníkům byla účast dětí několikanásobná, s čímž organizátoři
nemohli počítat. Proto ještě během jízdy museli pohotově zajistit doplnění zásob, aby se
dostalo na všechny děti. S hojnou účastí byla spojena i doba jízdy, a tak se z běžných
dvou hodin jízda protáhla na 3,5 hod.
Mikuláše, jeho pomocníky a organizátory velmi těší, že o nadílku byl tak velký
zájem. Celkem se rozdalo přibližně 550 nadílek. Celou akci zajistili a financovali
soukromí zemědělci z Hati a obec Hať.
Děkujeme za Vaši účast a doufáme, že i v příštích letech bude Mikuláše vyhlížet
spousta dětí a tato tradice v Hati jen tak nevyhasne.
Soukromí zemědělci z Hati
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Vedení obce Hať z důvodu epidemiologické situace
související s onemocněním COVID 19 ruší plánované
kulturní a společenské akce – Zpívání pod vánočním
stromem, Obecní ples a Novoroční koncert.
Věříme, že tato opatření pochopíte.
Budeme se těšit na setkání s Vámi na akcích v lepší,
zdravější době.
Z důvodu covidové pandemie Sdružení rodičů ZŠ a MŠ Hať
oznamuje zrušení školního plesu
a dětských maškarní bálů.
Děkujeme za pochopení

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Nepovolené zasahování do technologie odpadní
jímky
Z důvodu, že se část občanů při signalizaci poruchy na technologii
odpadní jímky tlakové kanalizace snaží svépomoci odstranit tyto
poruchy, rozhodla rada obce na svém jednání o pokutě ve výši 3000,- Kč
při zjištění nepovolené manipulace v elektroinstalaci či s čerpadlem. Uživatel ve většině
případů tyto poruchy nedokáže odstranit a svojí neodborností může poškodit zařízení
v elektrorozvaděči či čerpadlo.
Při prokázání nepovolené manipulace může být po odborné prohlídce požadována
po uživateli kromě sankce 3000,-Kč i úhrada komponentů rozvaděče či celého čerpadla,
což činí cca 12000,-Kč.
Postih za neoprávněnou manipulaci se zařízením jímky tlakové kanalizace je zahrnut
v cenovém výměru č. 3/2021 - výkonů a služeb při opravách čerpacích šachtic (viz str.12)
s platností od 1.1.2021.
Jak tedy postupovat při zjištění poruchy?
Jednoduše. Zavolejte na telefonní číslo poruchové služby: 730 896 815, kde se
domluvíte s pracovníkem na opravě. Pohotovostní služba je dostupná v pracovní dny od
7.00 – 20.00 hodin a o sobotách, nedělích a svátcích v čase 9.00 – 20.00 hod.
Závěrem
Důrazně žádáme, nezasahujte do elektroinstalace rozvaděče odpadní jímky,
nevytahujte ani jinak se nesnažte odpojit čerpadlo. Nejste k tomu oprávněni ani
proškolení a hrozí i nebezpečí úrazu elektrickým proudem.
Děkujeme.
13

Pavel Plaček, technik obce

Vánoce s omezeným rozpočtem?
Zvládnete to i bez drahých dárků!
Z Vánoc se stal jeden z nejkonzumnějších svátků
roku, který si lidé spojují s potřebou se pořádně najíst,
napít a obdarovat se co nejvíce a co možná nejdražšími
věcmi. Kvalita a kvantita jdou ruku v ruce bez ohledu
na peněženku. Jenže někdy se situace změní a vy jste
nuceni v podstatě ze dne na den vystoupit ze své
komfortní zóny.
Ztráta práce a snížení rodinného rozpočtu jsou jednou z nejvíce stresujících situací,
které vás v životě mohou potkat. Najednou jako byste přišli o své vydobyté místo ve
společnosti. Připadáte si, že se na vás všichni dívají přes prsty, neumíte se smířit s tím, že
obracíte každou korunu a nemůžete si dovolit to, co dříve. Nevíte, jak to vysvětlit dětem. A
k tomu teď musíte myslet také na to, jak zvládnout vánoce s minimálním rozpočtem.
Investujte čas a pozornost namísto peněz
Proč lidé utrácejí na vánoce tolik peněz? Kvůli obavám ze sociálního srovnávání,
určitému společenskému statusu anebo prostě jen ze zvyku. Někteří jsou kvůli strachu z toho,
že by je okolí označilo za chudáky, schopni se kvůli Vánocům zadlužit, a ne málo. Jenže
půjčky vaši finanční situaci nevylepší, v konečném důsledku vedou spíš k naprosté likvidaci
jedince. Zejména pokud nemáte práci a dostatečné příjmy.
Proto se zkuste nadechnout a oprostit se od komerčního pojetí Vánoc. Netrapte se
kvůli vaší zhoršené finanční situaci, stát se to může každému. Svolejte co nejdříve rodinnou
radu a domluvte se, že letos si dáte pod stromeček jen symbolické dárky. Pokud máte malé
děti, zkuste jim vhodným způsobem vysvětlit, že letos jim Ježíšek nemůže donést vysněné
lego za tři tisíce. A aby se necítily ochuzené, zkuste nahradit kvalitu kvantitou – děti totiž
často počítají, kolik dárků pod stromečkem dostaly. Dá se pořídit spousta dárků s velmi
přijatelnou pořizovací cenou.
Partnerovi, rodičům, tchyni i kamarádkám určitě udělají radost dárky ve stylu „urob
si sám“. Zručné ženy mohou naplést čepice, ponožky, šály, upéct oblíbené sušenky a zabalit
je do hezké krabičky. Muži mohou nabídnout své manuální schopnosti, vyrobit poličku,
postavit ptačí budku, udělat domeček pro panenky. A pokud nepatříte k těm manuálně
zručným? Vsaďte na domácí poukazy! Uvidíte, že partner ocení poukaz na domácí masáž,
maminku voucher na jarní úklid, tatínka na ruční mytí auta. Fantazii se meze nekladou, určitě
přijdete na něco, co obdarovaného zprostí nepříjemných povinností.
Pokud jste byli zvyklí vyrazit každoročně na nějakou vánoční dovolenou, budete se i
s tímto muset rozloučit. Ale nezoufejte. I tohle má své řešení. Vydejte se s rodinou na nějaký
vánoční výlet po okolí. Klidně jen na delší procházku. Pokud napadne sníh, postavte
sněhuláka. Nebo si jen tak povídejte. A doma si pak uvařte hrnek horké čokolády. Čas
trávený s rodinou je totiž k nezaplacení a je naprosto jedno, jestli jste doma, nebo v Alpách.
Nezapomínejte také na sebe. Všechen ten shon a stres hoďte na chvíli za hlavu a
dopřejte si nějakou formu relaxace. Stačí, když si vymezíte chvíli jen pro sebe. A pokud o
nadcházejících Vánocích musíte neustále přemýšlet, zkuste se na ně dívat jinak. Když se
naučíte slavit je jinak než penězi, nejen že ušetříte, ale i vyděláte. Protože chvíle s rodinou,
pohodu a štěstí si za peníze koupit nemůžete.
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PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz
www.mojra.cz

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Školní družina
S nástupem nového školního roku 2020/2021 začala i školní družina při naší škole
fungovat trošku „nově“. Od letošního školního roku jsme se rozrostli. A to o jedno
oddělení a dvě nové paní vychovatelky. Naše družina má už tedy kapacitu 75 dětí a 3
oddělení, do kterých jsou rozděleny děti od 1. do 4. třídy a to následovně: děti z 1.B a část
dětí z 2.A jsou v oddělení 1. s paní vychovatelkou Veronikou Dubovou. Děti z 1.A a
druhá část dětí z 2.A jsou v 2. oddělení s novou paní vychovatelkou Janou Konečnou a 3.
oddělení s druhou novou paní vychovatelkou Renátou Klišovou navštěvují děti z 3. a 4.
třídy. Jen co si děti zvykly na nové rozdělení a své paní vychovatelky, přerušilo naši
činnost rozhodnutí vlády o zrušení prezenční výuky kvůli pandemii. Naštěstí jsme ještě
předtím stihli projektový den, kdy jsme navštívili kozí farmu v Havířově – Horní Suché.
Dětem se tam moc líbilo. Dozvěděly se spoustu věcí ohledně práce na farmě, seznámily
se se zvířaty a zjistily, jak se o ně starat.
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V době distanční výuky jsme ani my vychovatelky nezahálely a snažily jsme se
zůstat v kontaktu s dětmi. Třeba tím, že
jsme jim na web školy umisťovaly návody
na různé výrobky, pracovní listy a
jednoduché recepty. Pokud děti chtěly,
mohly nám kdykoliv napsat email a
pochlubit se, jak se jim práce daří nebo nám
napsat, jak se mají a jak vše prožívají.
Naštěstí přerušení výuky netrvalo tak
dlouho, jako na jaře a děti se mohly vrátit

zpět do školních lavic už v polovině
listopadu. Bohužel musí být rozděleny
podle jednotlivých tříd, a tak jsou děti
někdy v jiné družině, než byly v září.
Věřím však, že společně toto období
překonáme a brzy bude vše opět
v normálu. I přesto se snažíme s dětmi
pracovat a užívat si období podzimu a
nastupující vánoční období, jak nejlépe to
jde. Měly jsme v plánu další projektový
den ve škole – Mobilní planetárium, ale bohužel situace nám stále nedovoluje tento den
uskutečnit. Snad tedy proběhne brzy, abychom mohly plánovat nové zajímavé akce pro
děti.
Za celou školní družinu vám přeji do nového roku 2021 všechno nejlepší, hodně
štěstí, ale s ohledem na současné okolnosti především pevné zdraví!
Veronika Dubová

Školní jídelna
Rok pomalu zavírá za sebou svá vrátka a my Vám chceme maličko nechat
nakouknout pod pokličku naší školní kuchyně. Letos byl rok plný velkých zvratů,
novinek, předpisů, příkazů, zákazů,……..
V březnu se uzavřely ze dne na den školy, školky, obchody, celý národ se semknul,
protože jsme nevěděli, co nás může kdekoliv potkat. Po zralé úvaze vedení školy dalo
návrh zřizovateli na rekonstrukci jídelny. Vzhled jídelny se změnil k nepoznání (obklady
po celé délce výdejního pultu, nerez pojezdy pro výdej, zatahovací rolety, výměna linolea
a mnoho dalších úprav).
Žáci a děti, kteří se vrátili v květnu do školky a školních lavic se divili, jak to tady
máme krásně nové. I na ně čekala velká změna v chodu jídelny. Časové rozestupy mezi
třídami, rozdělení usazení u stolů, přísnější hygienické předpisy. Žáci, děti měli vše
nachystané od příborů až po hlavní jídlo. Byla to novinka, na kterou nebyli zvyklí, ale
přizpůsobili se. Po dobu pandemie jsme vařili i žákům, kteří byli na distanční výuce.
Rodiče tuto možnost stravování uvítali. Stravujeme 330 strávníků, a to jak děti z mateřské
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školky, žáky 1.-9. tříd, pedagogické pracovníky, tak i zaměstnance školy. Zaměřili jsme
se i na zdravé vaření.
Chtěla bych poděkovat celému kolektivu školní jídelny za ochotu, pracovní nasazení
a toleranci v této nelehké době.
Blanka Kotzurová, vedoucí školní jídelny

Naše škola
Janika Vilášková
Milujeme naší školu, jak držíme všichni spolu.
Jak si sebe vážíme, lásku k práci sdílíme.
Nešidíme naší práci, to se přeci nevyplácí.
Když uděláme něco víc, vedení se chvěje líc….
Každý den se těšíme, jak strávníky vidíme.

Mateřská škola informuje
V tomto školním roce 2020/2021 jsme s dětmi absolvovali mnoho zajímavých
aktivit.
V měsíci září jsme navštívili Svět
techniky v Dolní oblasti Vítkovic. Děti se
seznámily s některými fyzikálními pokusy
v programu Kouzelný Oxid a také si
procvičily barvy v programu Svět plný
barev. Nechyběl ani Dětský svět, kde si
mohly hrát na různé profese. V polovině
září navštívila každou třídu paní učitelka
pracující v Muzeu města Hlučín. Hravou
formou si děti osvojily základní poznatky o
životě včel v úlu, jejich vývoji, i významu
pro přírodu a člověka.
Další projekt mateřské školy se
uskutečnil na školní zahradě. Pan Ivo
Rumpa nám zprostředkoval návštěvu
dobrovolných hasičů z Hati. Děti si mohly
prohlédnout hasičský vůz, usednout za
volant, vyzkoušet si, jak se hasí hadicí. Byly
poučeny o bezpečném chování při
manipulaci s ohněm, bezpečnosti na silnici
a u vody.
V rámci polodenní vycházky jsme
s dětmi navštívili kamaráda Jakuba, kde
nám jeho maminka poskytla prohlídku
pštrosů a jejich mláďat. Součásti návštěvy
byl pro děti netradiční zážitek - vypouštění
holubů.
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V říjnu jsme využili pěkného počasí a uspořádali podzimní dílničky. Děti si
společně s rodiči vyrobily podzimní lucerny a vyřezávaly dýně.
4. prosince proběhl v každé třídě „Čertův den“. Celý týden před akcí si děti hrály,
tvořily a soutěžily jako „čertíci.“ Předvánoční atmosféru jsme dětem navodili společným
pečením vánočních perníčků a jablkového závinu. Děti si vyzkoušely práci maminek
v kuchyni a také dodržování správných postupů při pečení. Nyní se připravujeme na
„Vánoční nadílku“, kde děti budou mít připravené dárečky, které financovalo ředitelství
ZŠ a MŠ Hať a Sdružení rodičů při ZŠ a MŠ Hať.
Pokud chcete vědět více informací o mateřské škole, navštivte webové stránky
www.skolahat.cz – fotografie MŠ.
učitelka MŠ Ivana Tvrdá, vedoucí učitelka MŠ Irma Domanská

Základní škola
Naše škola má za sebou již téměř čtyři
měsíce výuky. Né vždy to ale bylo jednoduché.
Střídání distančního a prezenčního vyučování je
náročné nejen pro žáky, ale také pro učitele. Vše jsme ale společnými silami zvládli a
pomalu se blížíme k vánočním svátkům, které přinesou klid, pohodu a odpočinek
k načerpání nových sil pro další práci. Než však k tomu dojde, přečtěte si, jak tuto výuku
hodnotí učitelé i žáci a co nového se ve škole událo.

Tělocvična
Tělocvična je asi nejoblíbenějším místem všech žáků naší školy. Na hodiny
tělocviku a cvičení s novými pomůckami se těší úplně každý. Od svého vzniku ale
zůstávala, až na drobné úpravy, v původním stavu.
Její změny začaly v minulém školním roce. Tehdy byla vyměněna
elektroinstalace. V současné době probíhají poslední práce její rekonstrukce. A co vše se
změnilo? Nejdůležitější a nejnutnější byla výměna již 50 let starých oken za nové,
moderní. Dále byly zbroušeny parkety a namalovány nové čáry. Celý prostor teď vypadá
velice hezky a čeká jen na to, až ho budou moci děti opět plně využívat.

Distanční výuka v 5.A
Druhá vlna nákazy poslala všechny žáky ze zahájeného školního roku zase domů.
Tentokrát jsme ale byli mnohem lépe připraveni, než na jaře. Škola přešla na Google a
každý žák dostal svůj vlastní školní emailový účet. Díky tomu byl přechod na distanční
výuku mnohem jednodušší a hladší, než minule.
I žáci samotní udělali velký pokrok. Zatímco v září se s e-mailovou schránkou a
světem výpočetní techniky teprve seznamovali, dnes už posílají e-maily zcela běžně. Umí
pracovat v Google učebně, píšou komentáře a přidávají přílohy různých typů k úkolům. I
online hodiny v Google Meet zvládají bravurně - umí si vše nastavit a v případě
technických komplikací už ví, co mají dělat. Často si radí i mezi sebou - někdy dokonce
dříve, než to stihne pan učitel.
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Výborně také vzali za svá určitá pravidla online hodin. Poctivě si vypínají
mikrofony, používají gesta, hlásí se a nepřekřikují navzájem. Během hodin jsou pak velmi
aktivní. Plní všechny zadané úkoly, bez studu odpovídají na dotazy učitelů a výuka je tak
velmi příjemná a pohodová.
To lze ostatně poznat i na dětech. Jsou vždy dobře naladění, usměvaví a je vidět,
že si sociální kontakt mezi sebou užívají. Pohodovou atmosféru dokázali třeba v jedné
říjnové hodině, kdy se před hodinou mezi sebou domluvili a převlékli za duchy s
ručníkem na hlavě. Pana učitele tak po připojení čekalo nemalé překvapení.
Dopolední vyučování na dálku je pro mnohé děti a jejich rodiče velkou výzvou.
Často musí řešit mnohé problémy s využíváním techniky všemi členy domácnosti.
Někteří se musí dělit nejen o techniku, ale i o prostor v domě, kde mají vyučování svůj
klid. Výzvou bylo určitě i zajištění techniky samotné. Jsem rád, že se podařilo všechny
problémy vyřešit a děkuji taktéž paní Noře Fridrichové z České televize, díky jejíž
dobročinné iniciativě se podařilo sehnat notebook pro jednoho z našich žáků.
Přestože online výuka probíhá hladce a bez komplikací, všichni se shodneme na
jediném - moc se už těšíme na opětovný návrat do školy. Blízkost kamarádů, příjemné
zážitky, ani plnohodnotnou denní výuku totiž distanční vyučování nenahradí. Na návrat
se tedy těší nejen žáci, ale i učitelé.
Děkuji všem rodičům za to, jak skvěle doma vše zvládají.

Jak to vidí učitelé?
Věřím, že mluvím nejen za sebe, ale i za drtivou většinu žáků, studentů, když řeknu,
že distanční výuka pro mnohé představovala novinku dvojího a protichůdného
charakteru. Zprvu často vídáme jen negativa. Mnohé izolace doma omezovala, chyběl jim
přímý kontakt se spolužáky a kamarády. Každodenní režim se dětem, rodičům i
pedagogům v mnohých aspektech změnil.
Naštěstí má tato nelehká doba i druhou stranu mince, a právě tu bych tímto rád
vyzdvihl. Žáci se velice rychle adaptovali k novým výzvám. Prvotní úskalí užívání
techniky byly briskně překonány a jak žákům, tak učitelům se otevřely i nové možnosti.
Prakticky konstantní přítomnost počítačů skýtá i nové možnosti: využití videí,
interaktivních her a efektivní práce a vyhledávání na internetu. Tím se nejen navýšila
technologická gramotnost mnohých dětí, ale také zpestřila forma výuky.
Závěrem bych rád vyzdvihl nejen snahu a spolupráci dětí při povinných hodinách,
ale zejména i zájem a účast na aktivitách dobrovolných. Příkladem je třeba dobrovolný
kroužek španělského jazyka, jemuž žáci osmé a deváté třídy zůstali věrni i navzdory
nelehké situace distanční výuky.
Jak již bylo zmíněno, distanční výuka probíhá odlišně od prezenční a žákům chybí
osobní kontakt a sdělování prožitých zážitků… Sice se každý den vidí na monitoru
počítače nebo tabletu, ale jak jistě uznáte, není to ono. Děti často přiznávají, že většinu
času tráví doma a hrají hry na PC, mobilu atd. A proto žáci 4. třídy obdrželi na začátku
podzimních prázdnin “PODZIMNÍ VÝZVU”. Cílem této výzvy bylo “dostat” žáky ven
a aspoň na chvíli je “odlepit” od monitoru a užít si sluníčka.
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Celá výzva byla dobrovolná a přiznávám, že když jsem viděla “kyselé” obličeje a
slyšela první slova čtvrťáků: “Co? Proč? Musím? Nechodím ven. Je zákaz vycházení.”,
byla jsem v rozpacích, zda byla tato “akce” dobrý nápad. Avšak…..
Netrvalo ani dva dny a já obdržela první fotografie a pak další a další…
Chtěla bych touto cestou poděkovat žákům a také rodičům, že se podzimní výzvy
zúčastnili a dle slov žáků také zažili spoustu legrace.
Vyučování v “době covidové” se
významně liší od vyučování, jak ho běžně
známe. V některých předmětech se žáci
učí “online” s učiteli. Jiné předměty
probíhají distančně, tzn. žáci se musí
vzdělávat sami na základě podnětů a
úkolů zadaných učiteli.
Jednu z podob distanční výuky si
vyzkoušeli žáci šesté a sedmé třídy.
Sedmáci psali dopis neznámému
seniorovi v Domově pod Vinnou horou v
Hlučíně. Napsali povzbudivá slova,
nakreslili krásné obrázky a nezapomněli
připsat i svou adresu. Nyní se budou těšit
na případnou odpověď neznámé babičky
či dědečka.
Šesťáci si vyzkoušeli použít
získané informace z vyučování v praxi.
Za úkol měli uvařit nejoblíbenější
polévku a napsat recept a postup práce.
Také se zdokonalili v pekařských
dovednostech. Upekli podle rodinného
receptu štrúdl. I přesto, že byl tento úkol
dobrovolný, zapojila se většina žáků (paní
učitelka nestíhala ani odpovídat na emaily s fotkami štrúdlů). Žáci jsou velice
šikovní a děkuji rodičům, že umožnili svým dětem praktickou výuku, která určitě
vyžadovala spoustu trpělivosti.

Připomenutí českých tradic v 1.A a 1.B
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V pátek 4. 12. si

děti z prvních tříd
připomněly některé
české tradice. Nejprve se dozvěděly něco o svaté Barborce, do vázy si připravily třešňové
větvičky a do Vánoc očekávají květy. V pracovním listě spolu s Barborkou četly jména
dětí a spojovaly slabiky do slov. V matematice počítaly spolu s andělíčkem, a tentokrát
potřebovaly více prstů než jen šest! Ve výukovém videu o svatém Mikuláši se dověděly,
kdo byl svatý Mikuláš, a proč je ochráncem dětí. A protože svátek sv. Mikuláše je už
pozítří, vyznačily sv. Mikuláši cestu bludištěm, aby trefil k jejich domovům.

Školní kolo dějepisné olympiády
Letošní 50. ročník dějepisné olympiády s názvem "Labyrintem barokního světa"
naše žáky ve školním kole nezaskočil. Ba naopak, ze 7 sedmi zúčastněných žáků osmé a
deváté třídy všichni dosáhli nádherných výsledků.
Nejlepšími řešiteli pak byli na třetím místě Ondřej Herudek z 9.A, druhé místo
obsadila Veronika Chmelářová z 8.A a konečně první vítězné místo vybojoval Matouš
Santer z 9.A s krásným bodovým ziskem 47 bodů (z maximálních 60).
Ještě jednou děkujeme za početnou účast a gratulujeme k úctyhodným výkonům.
Žákům budeme držet pěsti i v lednovém okresním kole.

Soutěž o nejkrásnější a nejoriginálnější vánoční přání
V měsíci listopadu proběhla na naší škole soutěž “O nejkrásnější vyrobené vánoční
přání.” Žáci vyrobili celkem třicet přání a ty byly vyhodnoceny ve dvou kategoriích.
Výběr těch nejlepších nebyl vůbec jednoduchý.
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I. kategorie:
1. místo: Adam Hoferek, 5. A
2. místo: Ema Dudková, 5. A
3. místo: Filip Holub, 4. A

II. kategorie:
1. místo: Zuzana Králíková, 6. B
2. místo: Eliška Kučerová, 7. A
3. místo: Eliška Jarošová, 7. B
Výhercům byly předány výtvarné ceny. Všem
zúčastněným děkujeme a přejeme úspěch v příštích
soutěžích.

Distanční výuka pohledem žáků
Rok 2019 se psal,
když koronavirus začal.
Na jaře byly zavřené školy,
měli jsme jen úkoly.
Jedna online hodina denně byla,
celkem nás i pobavila.
V červnu škola zase byla,
někoho však nebavila,
nebylo to povinné,
někdo to měl online.
Velké prázdniny pak byly,
koronavirus nabral síly,
v létě se vše uvolnilo,
cestování umožnilo.
A když jsme šli do školy v září zas,
nastal tento divný čas.
Roušky jsme nosit museli,
mělo to však své účely.
Nemohli jsme se setkávat s jinými třídami,
museli jsme si pěkně vystačit sami.
Měl jsi rýmu nebo kašel,
do školy jsi týden nešel.
A když pak nastal říjen,
nemocnice měly velký příjem.
Koronavirus se rychle šířil,
a tak Prymula opatření zvýšil.
Školy zase zavřeli,
my jsme byli veselí.
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Online hodiny jsme měli,
a do obchodů jsme nesměli.
Matika i čeština,
teďka byla povinná.
Úkolů moc nebylo,
proto nás to bavilo.
Od 30. listopadu,
napadlo tu naši vládu,
že žáci budou rotovat,
se vzděláním bojovat.
Do školy šli šesťáci,
doma byli sedmáci.
Další týden obráceně,
šesťáci doma- spokojeně.
Máme z toho poučení,
tento virus sranda není.
Tomáš Poštulka 7. B
Ze začátku jsem si myslela, že to bude hrůza, že už to nebudu zvládat a nebudu
rozumět novému učivu, které potom budu potřebovat v dalších třídách, ale věděla jsem,
že takhle přes počítač se neučím poprvé a doufala jsem, že to bude dobré, že si zase
zvyknu. Prvních pár týdnů ta rána byla hrozná, protože se mi vůbec nechtělo vstávat a
nevěděla jsem, s jakým úkolem začít jako první a ještě jsem pořádně nerozuměl gmailu.
Měla jsem v tom hold chaos, ale časem jsem si zvykla a pracovala jsem bez toho, abych
si stěžovala na vstávání. Na online hodinách je sranda, ale není to jako ve škole v lavicích.
Myslím si, že úkolů je méně než ve škole, což je celkem dobré, ale někdy mi z toho málem
praskla hlava. Myslím si, že tahle situace otevřela celkem dost žákům oči, protože tohle
už napodruhé nečekali.
Doufám, že nastane den, kdy se budeme moct všichni normálně vrátit do školy bez
toho, abychom museli mít roušky nebo rozestupy. Chybí mi taky to chození za spolužáky
z jiných tříd, přestávky a sranda s učiteli v hodinách.
Můžu tedy jen doufat, že všechno bude zase normální.
Vanessa Grebska, 7. B

V polovině října nám začala distanční výuka. Výhodou distanční výuky je, že
můžeme být doma a nemusíme vstávat tak brzo. Ale trávit celý den u počítače taky není
úplně příjemné. Na písemky jsem se do školy nikdy netěšila, ani teď při distanční výuce
se netěším, ale jsem méně vystresovaná než ve škole. Minulý rok jsme měli distanční
výuku přes Skype. Tento rok je to lepší, protože máme větší přehled o tom, jaké úkoly
máme plnit. Stejně bych se radši učila ve škole, protože nám to paní učitelky umí lépe
vysvětlit než videa a články z internetu. Odpoledne občas mžourám očima, protože
nejsem zvyklá být tak dlouho u počítače. Jsem ráda, že se můžeme vidět alespoň přes
Meet. Už se těším, až půjdu do školy a uvidím se se svými spolužáky.
Lucie Vilášková, 7. B

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
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Milí přátelé,
rok 2020 se přiblížil ke konci. Když se
ohlédneme za sebe, přiznejme si, že nebyl vůbec
lehký. Covid - 19 nás omezoval na každém kroku.
Akce, které jsme měli naplánované, jsme museli
rušit a nemohli jsme se scházet jak bychom chtěli.
Měli jsme velké štěstí a podařilo se nám připravit v
září výstavu, která se nám povedla, a všichni byli
spokojeni.
Doufejme, že Nový rok bude lepší, zlá nemoc zmizí a planeta se uzdraví. K
tomu se musíme přičinit i my. Těšíme se, že příští rok se budeme scházet na různých
akcích a plánovat společně co budeme dělat.
Za výbor ZO ČZS v Hati Vám přeji klidné prožití vánočních svátků v rodinném
kruhu a hlavně ve zdraví. Nový rok ať je úspěšný a lepší.
To Vám přeje za zahrádkáře
Helena Nawrathová

Hodnocení „nefotbalové“ sezóny roku 2020
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mi, abych Vám zrekapituloval, co se v letošním roce,
respektive v sezóně 2019/2020, událo pod záštitou TJ SOKOL HAŤ z.s..
Po loňské podzimní části, kdy jsme skončili s 20 body na 7. místě, jsme
se hned na začátku nového roku vrhli do zimní přípravy, aby naše umístění na konci
sezóny bylo ještě lepší. Bohužel naše příprava přišla vniveč, když pro epidemii Covid-19
se jarní část sezóny vůbec neuskutečnila. Konečným výsledkem sezóny 2019/2020 tak
bylo 7. místo a naším nejlepším střelcem byl Radek Chmelař s 11 góly.
Dlouhá pauza bez tréninků fotbalu nám však umožnila jinou činnost, a to
rekonstrukci sokolovny a zkulturnění areálu TJ SOKOL HAŤ, z.s. Výsledek práce mnoha
našich členů může vidět každý, kdo kolem areálu projíždí. Barevně jsme sladili budovu
sokolovny s oplocením a celý areál tak dostal jednotný ráz. Výsledek je opravdu zdařilý.
První polovina roku přinesla další, pro nás velkou, ránu v podobě odstoupení
dlouhou dobu fungujícího výkonného výboru a existence sokola byla ohrožena. Členská
schůze tak mimo standardní agendu musela rychle jednat a ze svých členů vytvořit a
zvolit nový výkonný výbor, což se nakonec podařilo. Nutno poznamenat, že nový
výkonný výbor s ohledem na věk jeho nových členů zaznamenal značné omlazení.
Novým členům výboru se však s počáteční pomocí bývalých členů podařilo chod klubu
udržet a věřím, že omlazení výkonného výboru celému klubu nakonec prospěje. Bývalým
členům výkonného výboru za mnoholetou práci, obrovský přínos, pomoc a čas, který tito
bývalí členové vedení a fungování TJ SOKOL HAŤ věnovali, jim patří velký dík a slova
chvály. Děkujeme!
Jarní sezóna roku 2020 byla bohužel na nějakou dobu poslední i pro naše dorostence.
Pro nedostatečný počet hráčů byla soutěž dorostenců odhlášena. Těm, co měli chuť
pokračovat s fotbalem, byl umožněn odchod do jiných klubů, aby i nadále mohli rozvíjet
svůj fotbalový talent. Taky doufám, že po dosažení mužského věku, se vrátí zpět do
žlutomodrého dresu rodné Hati.
24

Do druhé poloviny roku jsme vstupovali s nadějí na pozitivní změny a na podobně
úspěšný začátek sezóny 2020/2021 jako na podzim roku 2019. Letní příprava na sezónu
se rozběhla ihned po rozvolnění restrikcí. Otázkou bylo, zda budeme mít dostatečný počet
hráčů, když už jsme s posilou dorostenců nemohli počítat. Naštěstí se podařilo navázat
spolupráci a mužstvo posílit dvěma novými hráči, a to Romanem Brachtlem a Danielem
Strachotou. Musím také poděkovat Janu Macháčkovi z B-týmu za jeho výpomoc.
Podzimní sezóna pro nás nezačala zrovna nejlépe. První zápas jsme doma prohráli
s Hrabovou (0:2) a hned na to venku v Krásném Poli také (5:1). Na lepší časy se začalo
blýskat po vyhraném zápase nad Bohuslavicemi (3:2). U nováčka v soutěži na hřišti
Třebovic, se představila naše nová posila Daniel Strachota, který se zapsal svou první
brankou v modrožlutém dresu a zachránil tím náš další bod z remízy (2:2). Špatný nástup
do sezóny se ukázal i v derby s Darkovicemi, které jsme bohužel nezvládli a po
obrovských individuálních chybách jsme prohráli (3:0). Tato ostudná prohra nás však
nesrazila na kolena, ale naopak povzbudila k lepším výkonům. Další zápasy tak už ovládli
hlavně naši hráči. Strahovice, v té době na 2. místě, jsme nemile překvapili, když jsme si
od nich odvezli všechny tři body za vítězství (1:2). Zápas s tabulkově slabšími soupeři
jsme vyhrát prostě museli. A tak jsme si 3 body přivezli i z přeloženého utkání ve Svinově
(0:4). Vítězný pokřik našeho mužstva zazněl také v Klimkovicích (1:2). Do dalších
zápasů jsme již naskočit nemohli, protože soutěž byla z důvodu epidemie Covid-19
přerušena. V neukončené podzimní části sezóny jsme tedy skončili na 8. místě s 13 body.
Našimi nejlepšími střelci podzimní části sezóny jsou Adam Heglas a David Plaček, oba
se 3 góly. Nutno podotknout, že naši hráči odehráli doma pouhé 2 zápasy a před domácím
publikem se tak příliš neukázali. Z podzimní části chybí odehrát ještě 5 utkání.
Podle prvních informací by se měla celá soutěž dohrát během jara. K prvnímu
výkopu bychom měli nastoupit začátkem března a do léta odehrát 18 zápasů. Vypadá to,
že sezóna to bude náročná a na zápasy pestrá. Do jarní části sezóny budeme potřebovat
pevné zdraví a doplnit naší hráčskou základnu, neboť se nám na podzim čtyři hráči zranili.
Věřím, že se nám v průběhu zimní přípravy podaří poskládat kvalitní mužstvo, abychom
tu jarní sezónu nejen před domácími fanoušky rozehráli tak, jak se patří.
Závěrem vám chci popřát klidné prožití vánočních svátků s těmi nejbližšími,
úspěšný vstup do nového roku a především pevné zdraví pro vaše každodenní i
sportovní aktivity. Budu se těšit na naše shledání před zaplněnou tribunou.
Sportu zdar, fotbalu zvláště.
Radek Chmelař
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INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
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NAŠI JUBILANTI
Marková Marta 92 let

Timčenková Notburga

83 let

Kučerová Ingeborga 89 let

Peškarová Hilda

83 let

Macháčková Augusta 88 let

Gajdová Helena

83 let

Pěkníková Žofie 88 let

Dvořák Jan

83 let

Lichorobiecová Anna 87 let

Plačková Hilda

83 let

Toma Vilém 87 let

Matušková Vítězslava

82 let

Plačková Hedvika 86 let

Cimová Erika

81 let

Alders Jan 86 let

Rupnik Rudolf

81 let

Biernat Josef 85 let

Škorvagová Terezie

81 let

Konečná Štěpánka 85 let

Mokrá Marta

80 let

Kalvar Jan 85 let

Plaček Bohumír

80 let

Matušková Marta 84 let

Pěkníková Kristina

80 let

Timčenko Bohumír 84 let

Bilík Viktor

80 let

Tomová Anna 84 let

Mokrý Gerhard

80 let

Hopenštok Werner 84 let

Placzková Berta

80 let

Plačková Edeltrauda

80 let

Kerner Vilém

80 let

Vedení obce Hať přeje
vše nejlepší
a do dalších let
hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.
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Šťastné a spokojené
prožití vánočních svátků
a úspěšný vstup do nového roku 2021
přeje všem spoluobčanům
kolektiv pracovníků Obecního úřadu Hať
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