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SLOVO STAROSTY
„Uvědom si, že i těžkosti se dají
zvládnout – těžké časy můžeš
zjednodušit,
úzká místa rozšířit a těžká
závaží zlehčit,
pokud použiješ ten správný
tlak.“
Seneca

Vážení spoluobčané,
dovolená a prázdniny roku 2020 jsou nenávratně za námi a čeká nás nejisté období
podzimu a zimy. Pandemie COVID-19 je patrná na každém kroku a dotkla se každého z
nás. Koronavirus - někteří z nás nad ním již mávnou rukou, jiní mají stále obavy o své
zdraví. Jedno ale mají obě skupiny našich občanů společné. Nikdo neví, jaká opatření
a nařízení budou kdy vstupovat v platnost a jak ovlivní naše životy. Až budete číst tyto
úvodní řádky zpravodaje, možná už budou platit jiná nařízení, než která platí v době, kdy
píši tyto řádky. Chtěl bych poděkovat všem, kteří dodržovali a budou dodržovat nadále
vládní nařízení a doporučení. Minimalizovat dopady koronavirové nákazy se nám může
podařit pouze společným zodpovědným přístupem. Všem vám přeji pevné zdraví.
Loni jsem touto dobou na tomto místě popisoval bohaté kulturní léto – hlavně
úspěšný DEN OBCE 2019. Letos to neplatí. Den obce 2020 se nekonal. Letošek měl být
pro naši obec ve znamení oslav, kulturních a sportovních akcí – u připomínky 770 let od
první písemné zmínky o obci. Naplánované letní oslavy jsme byli nuceni, s ohledem na
přijatá opatření, odložit na příští rok.
Chtěl bych Vás seznámit ve stručnosti s provedenými, realizovanými akcemi a
zároveň co nás čeká do konce letošního roku. Prázdninové období jsme využili na
zvelebení a modernizaci naší základní školy – provedla se výměna elektrorozvodů na
nižším stupni, šatnách a hlavních chodbách včetně výměny osvětlovacích těles, byly
provedeny částečné výměny zárubní a dveří. Tyto prostory byly nově vymalovány.
V plánu máme ještě letos vyměnit velká okna v tělocvičně. Novou tvář dostalo centrum
obce – byla provedena pokládka asfaltového povrchu, umístěna nová osvětlená vitrína na
smuteční parte a pracovníci obecního úřadu provedli novou výsadbu zeleně. Byla
provedena rekonstrukce mostu M 7 - Dolina. Nový hřbitov byl doplněn o Vámi žádané
kolumbárium.
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Kdo v těchto dnech ve večerních či nočních hodinách šel z Hati do Darkovic, jistě již
využil nový osvětlený chodník. Budou ještě dokončeny terénní úpravy. Věřím, že
bezpečnost chodců se mnohonásobně zvýší.
Do konce roku bychom chtěli provést výměnu uzávěrů vody na ul. Na Chromině od
ul. Višňové směrem na dolní Hať. Čeká nás oprava účelové komunikace Příční v úseku
větrné elektrárny – les Hubert – termín realizace je naplánován na říjen 2020 a realizace
nového varovného informačního systému – rozhlas – termín do konce 12/2020.
V poslední době se rovněž množí stížnosti na Českou poštu - doručování poštovních
zásilek. Jak jste již určitě zaznamenali, poštu u nás roznášejí pracovnice české pošty, které
nejsou ale místní. Chci proto upozornit všechny majitele nemovitostí na to, aby své
nemovitosti viditelně označili jak číslem popisným, tak i orientačním.
Obec Hať nechá vydat stolní obecní kalendář na rok 2021. Věříme, že kalendář bude
nejen příjemným doplňkem domácnosti, ale zároveň nám všem poskytne řadu praktických
informací týkající se dění v obci.
Milí spoluobčané, chtěl bych poděkovat Vám všem za ohleduplnost, pochopení
jeden k druhému v tomto nelehkém období koronavirové pandemie.
Vyletělek Werner, starosta obce

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE

V Ý Z VA
Vážení spoluobčané,
pokud stále zvažujete výměnu nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní
ekologické zdroje tepla splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní
prostředí v rámci specifického cíle 2.1 tj. kotle na biomasu, plynový kondenzační kotel
nebo tepelné čerpadlo a nevyužili jste možnost zapojit se do programu kotlíkových půjček
v první fázi v roce 2019, máte v tomto okamžiku ještě možnost se do programu zapojit.
Pokud nemáte potřebnou finanční hotovost na realizaci, můžete od obce takto získat
bezúročnou návratnou finanční výpomoc ve výši 150 000,- Kč nebo 200 000,- Kč podle
typu kotle a zajistit si tak předfinancování výměny nevyhovujícího kotle.
Bližší informace získáte na OÚ v Hati u místostarosty obce nebo na webových
stránkách obce v záložce Kotlíkové půjčky, kde jsou uveřejněné všechny potřebné
dokumenty k podání žádosti a také text Výzvy k předkládání žádosti a Zásady pro
poskytnutí bezúročné zápůjčky z rozpočtu obce Hať. Využijte této poslední možnosti
a přijďte se informovat. Počet zájemců je omezený.
Mgr. Milan Šula

3

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
-

Zastupitelstvo se na svém 10. zasedání dne 17.8.2020 zabývalo především:
Kontrolou plnění usnesení od 9.zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od posledního zasedání ZO
Úspornými opatřeními z důvodu koronavirové epidemie
Žádostí o změnu účelově vázané dotace – TJ Sokol Hať z.s.
Žádostí o bezúročnou půjčku – TJ Sokol Hať z.s.
Projednáním Závěrečného účtu Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019
Kotlíkovými půjčkami a smlouvami o poskytnutí návratné finanční výpomoci
Žádostí o změnu účelově vázané dotace – ZŠ a MŠ Hať, p.o.

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
-

Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Žádostí o změnu nájemní smlouvy – nebytové prostory
Žádostí o poskytnutí finančního daru – mobilní hospic
Žádostí o poskytnutí sociálního bydlení
Žádostí o zajištění bezpečného výjezdu z místní komunikace na komunikaci státní
Dokumentací pro výběr zhotovitele a vyhlášením poptávkového řízení na dodavatele
digitálního povodňového plánu
Odměnou za výkon funkce velitele zásahové jednotky SDH
Žádostmi stavebníků o připojení k vodovodnímu řadu a splaškové kanalizaci
Vyřazením poškozeného a nefunkčního majetku z evidence
Uzavřením Smlouvy o smlouvě budoucí pro projektovanou stavbu – kamerový systém
Programem 10. zasedání ZO
Žádostí o půjčku – TJ Sokol Hať
Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku – „Hať – oprava
povrchu účelové komunikace Příční“
Příkazní smlouvou na poradenskou činnost a zpracování žádosti o dotaci do 12.výzvy
MAS Hlučínsko – IROP- Kvalitní podmínky pro vzdělávání
Memorandem o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu „ZŠ a MŠ Hať – digitální
jazyková učebna“
Žádostmi o bezplatný pronájem KD
Žádostmi o změnu účelově vázané dotace – TJ Sokol Hať a ZO ČSCH Hať
Žádostí ZŠ a MŠ Hať o povolení výjimky z počtu dětí
Uzavřením MŠ v době letních prázdnin
Žádostí o finanční příspěvek na pořádání turnaje HAPOKO
Nákupem reklamních předmětů pro reprezentaci obce
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-

Zakoupením kontejneru na železný šrot
Žádostí o odkup obecního pozemku
Výpovědí nájemní smlouvy - nebytové prostory v KD
Žádostí stavebníků o podpis smlouvy o zřízení věcného břemene – vedení NN
Finančním vypořádáním mezi obcí Hať a Bělá – realizace projektu na zajištění
kompostérů, štěpkovače a kontejnerů na textil a knihy
Vyhodnocením poptávkového řízení na opravu povrchu odstavné plochy v centru obce
Návrhem na rekonstrukci interiéru kulturního domu
Ukončením činnosti členky kulturní komise a přijetím členky nové
Pořádáním plánovaných obecních akcí do konce roku 2020
Smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK
Vyhodnocením nabídek na vybudování varovného systému – povodně

INFORMUJEME
♣ Česká pošta – změna provozní doby na pobočce Hať
Česká pošta oznamuje změnu provozní doby na pobočce v Hati platnou od 1.10.2020.
pondělí

-

13.00 - 18.00

úterý

8.00 - 12.00

13.00 - 14.00

středa

-

13.00 - 18.00

čtvrtek

8.00 - 12.00

13.00 - 14.00

pátek

8.00 - 12.00

13.00 - 14.00

♣ BIO odpad ze zahrádek a domácností
Sběrná místa pro odkládání BIO odpadů na MK Pod Olšinou (bývalá skládka) a na MK
Lipová (u objektu ČOV) budou otevřena každé úterý od 16. 00 do 18.00 hodin do konce
října 2020.
Dále od listopadu 2020 do března 2021 bude otevřeno pro odkládání odpadu pouze
sběrné místo na MK Lipová (objekt ČOV Hať) a to každé první úterý v měsíci od 16.00
do 18.00 hodin ( tj. 3.11.2020, 1.12.2020, 5.1.2021, 2.2.2021 a 2.3.2021).
Od dubna 2021 (6.4.2021) budou v provozu opět obě sběrná místa každé úterý od 16.00
do 18.00 hodin.
♣ Změna v jízdním řádu linky č.290
Od 21. 9. 2020 došlo na lince č. 290 ke změně doby odjezdu spoje č.23 – školní autobus.
Spoj vyjíždí nově ze zastávky Hať - točna v 7.05 hod., tedy o 8 minut dříve.
Původní odjezd byl v 7.13 hod.
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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.
Proto jsou v průběhu letošního roku vyzýváni majitelé pozemků a nemovitostí
(i spolumajitelé), 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 byli zváni majitelé pozemků a nemovitostí postupně podle ulic, a to
zveřejněním v místním rozhlase, na INFO Hať a také na webu obce. Nyní již jsou
připraveny k podpisy smlouvy k nemovitostem a pozemkům na všech ulicích, mimo
ulice Lipové od č.o 156. Majitelé na MK Lipová č.o. 156 až č.o. 350 budou vyzváni
v následujícím období.
Prosíme proto majitele, kteří doposud obecní úřad za tímto účelem nenavštívili,
aby tak učinili a dostavili se s občanským průkazem a 30,- Kč - poplatek za ověření
podpisu.
Děkujme za pochopení a vstřícnost.
♣ Moštování ovoce
Zahrádkáři Hať oznamují občanům, že v moštárně v objektu na ulici Dělené na dolní
Hati (mateřská školka) probíhá moštování ovoce každou středu od 14.00 do 17.00
hodin. Moštovat se bude po dobu zájmu občanů o moštování.
♣ Prodej knih na obecním úřadě (pokladna)
Eva Tvrdá: Města v Českém Slezsku -150,-Kč
Dědictví – 290,- Kč
Slezské století (soubor knih Dědictví a Pandořina skříňka) – 450,- Kč
J. Jung + J. Neminář: Kdo jsou lidé na Hlučínsku – 480,- Kč
V.Plaček: Prajzáci III – 200,-Kč
J. Schlossarková: Toulky nejen Hlučínskem – 110,- Kč
Co na Prajzske se povědalo – 280,-Kč
Co na Prajzske se stalo – 280,-Kč
V. Skalička: Opavština pro samouky – 320,- Kč
A. Malchárková: Zapadlé dny – 220,-Kč
♣ Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce si dovoluje v souladu s ust.§25, odst. 3, písm.g), zákona č. 458/2000Sb.,
požádat vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
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Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Pokud zásah
do tohoto termínu neprovedete, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. na
dotčené pozemky a provede zásah sama s tím, že dřevní hmota a klest vzniklá s těžby
bude uložena na pozemku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů
a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
1) u nadzemního vedení nízkého napětí do 1kV (400/230V):
- u porostu a stromů, u kterých se předpokládá výstup osob - holé vodiče 2m, kabely
a izolované vedení 1,5m
- porosty a stromy bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,5m
2) u nadzemního vedení vysokého napětí nad 1kV do 35kV včetně:
- vedení bez izolace 7m,
- izolované vedení 2m
3) u nadzemního velmi vysokého napětí nad 35kV do AC 110kV včetně:
- vedení bez izolace 12m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 (www.cezdistribuce.cz). Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů
a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
dotykem s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob
nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte linku 800 850 860.
♣ Mimořádné svozy odpadů
OZO Ostrava nabízí prostřednictvím Obecního úřadu Hať igelitové pytle na odpad
(OZO pytle). Pytle jsou opatřeny značkou OZO a jsou firmou vyváženy stejně jako
popelnice. Cena za 1 ks je 30,- Kč.
♣ Informace pro osoby samostatně žijící v rodinném domě
Osoby žijící samostatně v rodinném domě nebo bytě, které mají starobní nebo invalidní
důchod jako jediný zdroj příjmu mohou požádat v pokladně obecního úřadu
o jednorázový příspěvek ve výši 500,-Kč na částečnou úhradu svozu a odstranění tuhého
domovního odpadu.
Podmínky pro přiznání finančního příspěvku za odvoz TDO:
- žadatel žije v rodinném domě nebo bytě v bytovém domě osaměle, v bytě nebo domě
není trvale přihlášená jiná osoba (žadatel nemusí být vlastníkem RD)
- starobní nebo invalidní důchod je jediným zdrojem příjmů žadatele po celý kalendářní
rok, za který je fakturována částka za svoz odpadů (potřeba doložit např. čestným
prohlášením nebo potvrzením o přiznání důchodu)
- žadatel doloží potvrzení o úhradě TDO za daný kalendářní rok ve kterém o příspěvek
žádá
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Volby do krajských zastupitelstev České republiky 2020
a Volby do 1/3 Senátu Parlamentu České republiky 2020
se uskuteční
v pátek 2.10.2020, kdy hlasování začíná v 14.00 hodin a je ukončeno ve 22.00 hodin
a v sobotu 3.10.2020, kdy hlasování začíná v 8.00 hodin a je ukončeno v 14.00 hodin.
Z důvodu dodržení vládních nařízení a hygienických podmínek budou v Hati pro
volby 2020 tato volební místa:
volební okrsek č. 1 - sál kulturního domu, U Střediska 2a, Hať 734
pro voliče bydlící v těchto ulicích:
Kostelní, K Remízce, Lipová č.or.1 – 36, K Hubertu, Na Návrší, Na Chromině č.or. 1 –
21, Lomená, Pekařská, Pod Olšinou, Prostřední, Rozcestní, Rychlovecká Sportovců,
Šelvická, U Dvora, U Pískovny, U Střediska, U Zahrádek, Uzavřená, V Kotlině, Záhumní
volební okrsek č. 2 – zasedací místnost obecního úřadu, Lipová 86, Hať 357
pro voliče bydlící v těchto ulicích:
Dělená, Dolina, Lipová č.or.37 – 349, Mlýnská, Na Chromině č.or. 22 – 169,
Na Stavech, Na Stráni, Polní, Souběžná, Stolařská, Svazácká, U Bečvy, U Závodu,
Višňová, V Koutě
Informace k nerušenému průběhu voleb
► Volič obdrží hlasovací lístky nejpozději 3 dny před prvním dnem voleb. Ve dnech voleb
může volič obdržet hlasovací lístky i ve volebních místnostech.
► Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy po příchodu do volební místnosti prokáže
okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství České republiky platným
občanským průkazem nebo platným cestovním pasem České republiky. Voliči, který tak
neučiní, nebude hlasování umožněno.
► Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad Hať a ve
dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena.
►V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto volby
uskuteční:
v pátek 9.10.2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 10.10.2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
► Žádáme o dodržení vládních hygienických doporučení a nařízení. Ve volebních
místnostech budou k dispozici dezinfekční prostředky i roušky.
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Hlasování
Volby do Senátu se konají společně s volbami do zastupitelstev krajů. Úřední obálky
a hlasovací lístky pro jednotlivé volby jsou od sebe barevně odlišeny. Hlasovací lístky
a úřední obálka pro volby do zastupitelstev krajů jsou šedé, hlasovací lístky a úřední
obálka pro volby do Senátu jsou žluté.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (29. září 2020).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím lístku
jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Informace o vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta
Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo
odvolání kandidáta. Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro
takového kandidáta nepřihlíží.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České
republiky

cestovním průkazem.
Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky potřebným
dokladem, nebude mu hlasování umožněno.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdné úřední obálky příslušných barev
opatřené úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i sady hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úředními obálkami a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno.
Volby do zastupitelstev krajů:
Volič vloží do šedé úřední obálky jeden hlasovací lístek pro politickou stranu, politické
hnutí nebo koalici, pro kterou se rozhodl hlasovat. Na hlasovacím lístku, který vkládá do
prázdné úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení
preferenčního hlasu).
Volby do Senátu:
Volič vloží do žluté úřední obálky jeden hlasovací lístek pro kandidáta, pro kterého se
rozhodl hlasovat. Hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek, jinak
je hlas voliče neplatný. Při souběhu voleb musí být hlasovací lístek vložen do správné
úřední obálky, jinak je hlas voliče také neplatný.
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Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise, hlasovací
lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálky s vybraným hlasovacím lístkem vloží před okrskovou
volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo nemůže
číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků přítomen jiný
volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za něho vybrat a vložit
do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat i v jiném volebním okrsku, než do kterého náleží
podle místa trvalého pobytu.
Ve volbách do zastupitelstev krajů může volič takto hlasovat jen ve volebním okrsku
spadajícím do územního obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny a v jehož územním
obvodu je volič přihlášen k trvalému pobytu.
Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
O voličský průkaz je možné požádat u obecního úřadu v místě trvalého pobytu voliče.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad a ve dnech
voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost do
přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může vysílat své členy
s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Druhé kolo voleb do Senátu
Pokud žádný z kandidátů nezíská v prvním kole voleb nadpoloviční většinu hlasů, bude se
konat druhé kolo voleb. Ve druhém kole kandidují pouze dva nejúspěšnější kandidáti
z prvního kola.
Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem,
ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také
obdrží úřední obálku (barvy šedé).
Druhé kolo se bude konat v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Jestliže se před druhým kolem voleb kandidát své kandidatury vzdá, pozbude práva být
volen nebo zemře, postupuje do druhého kola voleb kandidát, který se v prvním kole voleb
umístil na třetím místě; v takovém případě se druhé kolo může uskutečnit v pátek 16. října
2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 17. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00
hodin.
Hlasovací lístky (barvy šedé) pro druhé kolo voleb již voliči nebudou dodány předem,
ale volič je obdrží přímo ve volební místnosti ve dnech druhého kola voleb. Zde také
obdrží úřední obálku (barvy šedé).
10

Hygienicko-protiepidemická opatření při hlasování ve volebních místnostech
Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky, které se
budou konat ve dnech 2. a 3. října 2020 (případné druhé kolo voleb do Senátu ve dnech
9. a 10. října 2020) budou s ohledem na stále trvající zhoršenou epidemiologickou situaci
doprovázeny zvýšenými hygienicko-protiepidemickými opatřeními.
Žádáme voliče, aby dodržovali následující základní pokyny:











nasaďte si roušku nebo obdobnou ochranu nosu a úst (povinnost nosit roušky či
obdobnou ochranu vyplývá z mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví)
roušku mějte nasazenou po celou dobu s výjimkou okamžiku, kdy Vás okrsková
volební komise vyzve k jejímu sejmutí pro účely identifikace (poté si roušku opět
nasaďte)
využijte připravené dezinfekční prostředky na ruce, které budou pro voliče
připraveny
dodržujte vyznačené, nebo přiměřené rozestupy; v případě, kdy okrsková
volební komise z důvodu velikosti volební místnosti požaduje vstup jednotlivě,
dodržujte tento pokyn
okrskové volební komise budou pravidelně dezinfikovat či měnit psací potřeby pro
úpravu hlasovacího lístku, přesto Vám doporučujeme využít vlastní psací potřeby
pro úpravu hlasovacího lístku (týká se voleb do zastupitelstev krajů, v případě
voleb do Senátu se hlasovací lístek nijak neupravuje)
dodržujte pokyny okrskové volební komise
hlasujete do přenosné volební schránky? - nasaďte si i v takovém případě
roušku a dbejte pokynů členů okrskové volební komise

Umístění volebních stanovišť pro voliče v karanténě nebo izolaci
Krajský úřad Moravskoslezského kraje dle ust. § 9 odst. 3 zákona č. 350/2020 Sb.,
o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do zastupitelstev krajů a do Senátu
v roce 2020, informuje o umístění volebních stanovišť (tzv. drive-inů) na území
Moravskoslezského kraje.
Hlasování na těchto stanovištích bude probíhat dne 30. 9. 2020 od 7 do 15 hod., a to
výlučně z motorového vozidla, a pouze pro voliče, kteří jsou omezeni na osobní
svobodě z důvodu ochrany veřejného zdraví před onemocněním covid-19, tedy
pro voliče v karanténě nebo izolaci.
Tito voliči však budou moci hlasovat pouze na tom stanovišti, které je umístěno na území
okresu, ve kterém mají místo trvalého pobytu.
Pro okres Opava
areál Slezské nemocnice v Opavě, p. o., Olomoucká 470/86, Předměstí, Opava,
GPS 49.9362953N, 17.8802339E

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

Jak vytvořit fungující mezigenerační bydlení
V minulosti bylo soužití více generací v jednom domě (nebo bytě) běžnější než dnes.
Přesto se i v současnosti mnoho rodin z ryze praktických důvodů rozhodne obývat jeden
dům. Samozřejmě někdy je tento krok učiněn pouze z nutnosti, např. po rozvodu, kdy
nemáme kam jít.
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Společné bydlení s rodiči či prarodiči není jen tak. Rozhodně je potřeba si všechno
důkladně promyslet, abychom se vyhnuli pozdějším vážným konfliktům, které mohou vést
k rozvratu celé rodiny.

Dcera, matka, babička…
Tři ženy, které se na jednu stranu milují a respektují, na druhou stranu si však dokáží
vjet pořádně do vlasů. O to víc, když nežijete pod jednou střechou s vlastní maminkou, ale
s tchyni – tam bývá rivalita na denním pořádku. Pokud máte dům, který má samostatné
bytové jednotky, dá se vše zvládnout vcelku v pohodě. Jakmile však sdílíte společné
prostory, je situace horší. Každá žena si chce udělat své zázemí, svou domácnost. Nehledě
na to, že starší generace vždy mají tendenci těm mladším radit, porovnávat, co dělají jinak
a lépe… Má to však také jednu obrovskou výhodu. Babička je stále po ruce, a to je
k nezaplacení.
Může to fungovat? Ano!
Ať už jste se rozhodli pro dvougenerační bydlení sami, nebo pod tlakem okolností, či
z povinnosti, lze to zvládnout bez zbytečného stresu. Jistě, konfliktům se nejspíš tak úplně
nevyhnete, ale s trochou tolerance, vzájemné úcty a pochopení, můžete žít spokojeně.
Co pro to musíte udělat?
Pravidla a kompromisy…
Úplně nejlíp uděláte, pokud si všichni společně sednete k jednomu stolu a proberete
určitá pravidla, která se budou muset dodržovat. V první řadě si domluvte, kdo a kdy
bude užívat společné prostory, abyste předešli následným hádkám. Máte-li zahradu,
myslete i na ni, ač se to může zdát banální. Každá žena si bude chtít pěstovat své plodiny,
květiny, proto se domluvte, který kus bude mít kdo k dispozici, aby nezasahoval do
prostoru druhého.
Rozhodně nepodceňte otázku soukromí, pokud nechcete mít neustále nezvané
návštěvy. U oddělených bytových jednotek je to jednoduché, u společného bydlení
v jednom prostoru trvejte např. na klepání před vstupem do vašich místností. Dopředu si
domluvte, v kolik hodin bude vyhlášen noční klid. Jestliže prarodiče chodí spát velmi brzo
a vy jste spíše nočními tvory, je potřeba chovat se ohleduplně. Nikdo vám nemůže zakázat
mít puštěnou hudbu nebo televizi, avšak nemusíte ji mít příliš nahlas.
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Dalším krokem je pak dělba povinností, určitě ničemu neprospěje, pokud se jedna
rodina bude starat o vše a ostatní nehnou ani brvou. Rozdělte si, kdo bude kdy vytírat před
vchodem, sekat zahradu… A v neposlední řadě jsou zde finance. Jestliže nemáte
samostatné rozvody vody a elektřiny, vymezte si, jakým dílem budete spravedlivě
přispívat, jak se budou dělit přeplatky a nedoplatky atd. Nejedna rodina skončila u soudu,
protože se rozhádali právě kvůli financím ve společné domácnosti.
Pokud se nezvládnete domluvit na kompromisech, měli byste si společné bydlení
raději rozmyslet.
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. Případné
otázky nebo podněty k článkům zasílejte na email poradna@mojra.cz nebo volejte na +420 731 226 690.

KULTURA
Zrušení kulturních akcí v obci
Rada obce Hať na své schůzi dne 9.9.2020 rozhodla s ohledem na vývoj nepříznivé
situace související s koronavirovou epidemií a následných hygienických opatřeních
o zrušení konání letošního ročníku folklórního festivalu KOLAJA, který se měl konat
v neděli 8.11.2020 a také Setkání důchodců, které mělo proběhnou v říjnu. Zároveň se
odkládá na příští rok i konání Setkání ke Dni matek.
Pořádání prosincových akcí, jako je Vánoční ladění a Zpívání pod stromem, zůstává
otevřeno a bude se odvíjet od vývoje zdravotní situace – Covid 19.
Věříme, že tato rozhodnutí pochopíte a na společenských akcích se setkáme někdy
jindy.
Přejeme všem klidné dny a pevné zdraví!

Haťské dožínky 2020
V letošním roce byly 27. haťské dožínky poznamenány epidemiologickou situací, kdy
se do poslední chvíle nevědělo, zda se budou vůbec konat. O dožínkový průvod a koláče
jsme sice přišli, ale o možnost poděkovat Bohu za úrodu jsme se připravit nenechali. Za
soukromé zemědělce Obce Hať jsme poděkovali mší svatou. Společně s otcem
Bartłomiejem jsme obětovali krásnou mši, při které jsme Bohu přinesli dary a poděkovali
za zdar naší práce na poli. Ranní mše svatá se konala 30.8.2020 v Kostele sv. Matouše
14

v Hati za přítomnosti zemědělců a jejich dětí. V příštím roce budeme snad již opět moci
obdivovat ten nejkrásnější dožínkový průvod v celém Slezsku a ochutnávat přitom ty
nejlepší dožínkové koláče, připravené rodinnými příslušníky zemědělců z Hati. Za
veškerou přípravu mše svaté za zemědělce z Hati děkujeme a doufáme, že uctívání těchto
tradic práce na rodinných farmách nikdy nezanikne, i když jde mnohdy o práci těžkou
a nejistou.
Manželé Veronika a Roman Kašní

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní a mateřská škola
A je to tady! Prázdniny skončily a žáky čeká nový školní rok. Letos jich je více, proto
přibyla další třída. Celkem jich má naše škola už 12. A pro tolik dětí je také zapotřebí více
učitelů. Od září můžeme vídat 3 nové paní učitelky na 1. stupni, nového pana učitele, který
vyučuje angličtinu, asistentku pedagoga a vychovatelku školní družiny. Pro velký zájem
bylo také zřízeno třetí oddělení školní družiny a ranní provoz.
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A jaké další novinky na naše žáky čekají? Je jich mnoho. Letní měsíce volna byly
totiž ve znamení usilovné práce, především na pavilonu nižšího stupně. Zde proběhla
celková rekonstrukce elektroinstalace, byly přivedeny datové kabely do všech tříd
a v 1. a 4. třídě nainstalovány nové interaktivní tabule. Došlo k výměně podlahových
krytin a celý tento pavilon se může pyšnit novými moderními dveřmi se zárubněmi. Třídy
byly vymalovány a získaly úložné prostory v podobě nových skříní. Opomenuta nesmí být
ani kompletní rekonstrukce kabinetu v přízemí, díky níž se mohou učitelé připravovat na
výuku v příjemném moderním prostředí.
Celková elektroinstalace se nevyhnula ani hlavní chodbě a šatnám. V těchto
prostorách jsou nyní nové designové zářivky a barevná výmalba, která upoutá každého
kolemjdoucího. Všechny tyto změny jsou uskutečňovány na základě projektu, který si
škola nechala vypracovat a postupně ho realizuje. V rámci toho také vznikl ve vestibulu
školy relaxační koutek, který ocení hlavně žáci.
A jak to bude s výukou? Prostředí školy se modernizuje, aby se žákům dobře učilo.
Ale co když se školy opět zavřou a výuka bude muset probíhat distančně? Podle novely
školského zákona §184 je i toto vzdělávání nyní povinné. Proto se naše škola rozhodla
založit všem žákům od 3. do 9. třídy školní Google účty, kde mohou využít více aplikací
např. Gmail, Meet, Překladač, Učebna atd. V případě uzavření škol budou žáci využívat
tuto platformu. Věříme, že se díky tomu zjednoduší a zlepší komunikace mezi učitelem
a žáky.

Na konci prázdnin jsem byla vyzvána z Katechetického centra Ostravsko Opavské
diecéze ke spolupráci na pořadu TV NOE Ovečky. Je to naučný katecheticky zaměřený
pořad pro děti a jejich rodiče. Děti se připravují na evangelium následující neděle
interaktivní a zážitkovou formou. Vybrala jsem dva žáky 5. třídy. Tadeáše a Isabelu.
V úterý 1. 9. 2020 jsme jeli na natáčení prvního dílu Oveček. Pracovnice televize Klárka
nás provedla celým areálem televize, ukázala nám prostory, které můžeme vidět na
obrazovce i ty v zázemí. Pak nastal náš čas a děti se staly součástí dění v příběhu
o odpuštění. Bylo to krásné a velmi náročné. Pořad trvá 30 minut a my jsme natáčeli necelé
čtyři hodiny. Domů jsme si odváželi spoustu zážitků. Pořad se vysílá každý čtvrtek v 18.30
na TV Noe. Toto však není jediný díl, kde můžete vidět naše žáky. Společně s Tadeášem,
Veronikou a Hankou jsme natáčeli ještě 18. 9. 2020. Dívejte se na Ovečky, stojí to za to!
Mgr. Pavlína Štěpánová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Klub důchodců v Hati
Ve čtvrtek 10.9. 2020 jsme uskutečnili
jednodenní autobusový výlet za kulturními
památkami i přírodními krásami v našem
severomoravském kraji.
Naším prvním cílem bylo Technické muzeum
TATRA v Kopřivnici, kde jsme si prohlédli expozici
osobních a nákladních vozů, kterými se automobilka
TATRA zapsala do světových dějin automobilismu
20. století, např. auta, motory, limuzíny T 613 až T
700 do roku 1998. Největším exponátem je letoundvojplošník TatraT-131 z roku 1936, který je
zavěšený a visí nad hlavami procházejících lidí.
Součástí muzea je i unikátní expozice o životě
a sportovní kariéře olympioniků Emila a Dany
Zátopkových, s výstavou jejich trofejí, neboť Emil
Zátopek je nejznámější rodák města Kopřivnice.
Druhým cílem našeho výletu byly Pustevny,
kde jsme se všichni těšili na Stezku Valaška. Někteří
z nás zde byli poprvé, někteří si museli dodat odvahu a prošli si chodníky stezky, ale i
lanový himalájský chodník a dál až na vyhlídkovou věž s prosklenou vyhlídkou ve výšce
22 m. Mezitím se trochu pokazilo počasí a Stezka nás přivítala v mlze a větru, takže
tentokrát jsme nemohli obdivovat výhledy na krásné Beskydy.
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Cestou dolů jsme ještě zhlédli výstavu pískových soch na zelené louce.
Dále jsme měli štěstí a mohli si prohlédnout interiér další pamětihodnosti na
Pustevnách - obnovený Libušín, a obdivovat tak práci a umění na této historické památce,
která vznikla po vyhoření v roce 2014. Chata Libušín i chata Maměnka jsou postaveny ve
stylu lidové secese s prvky valašské architektury. K občerstvení jsme využili okolní
restaurace a Salaše na Pustevnách. Někteří z nás pak ještě stihli vycházku k soše Radegasta
v 1.105 m.n.m.
Výlet se nám vydařil, počasí bylo proměnlivé, ale nakonec se umoudřilo a prožili
jsme tak hezký příjemný den.
za Klub důchodců Anna Kuchařová

ZO ČZS v Hati zdraví své spoluobčany
a příznivce zahradničení
Jak víte v sobotu a v neděli 19 a 20. září,
jsme uspořádali výstavu ovoce, zeleniny
a různých květin. Měli jsme složité rozhodování
udělat výstavu kvůli covidu 19, nikdo nevěděl,
jaká bude situace, ale nakonec nám všechno
přálo, počasí i hojná účast.
Naši členové připravili ochutnávky,

napekli jsme koláče a laskonky.
Prodávali jsme také mošt vlastní
výroby. Chci poděkovat všem, kteří
přispěli svými výpěstky a dětem z naší
školy za krásné výrobky a výkresy. A díky naším členům se výstava povedla a byla
úspěšná. Budeme se těšit na příští rok a uvažovat nad tím jaké překvapení pro vás zase
připravíme.
Přejeme vám hodně zdraví v nelehké době.
Za zahrádkáře z Hati Helena Nawrathová
18

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Tilleczková Marta

93 let

Plačková Alžběta

84 let

Bortlík Erich

92 let

Cigánová Hildegarda

84 let

Petřeková Hedvika

90 let

Aldersová Eliška

83 let

Viktorin Bruno

90 let

Šústková Anna

83 let

Ronczka Josef

90 let

Plaček Vilibald

83 let

Klásek Vítězslav

89 let

Pavlenková Marta

83 let

Plaček Alois

89 let

Peštulková Miloslava

83 let

Mikesková Anděla

89 let

Soppa Jiří

82 let

Cigánová Helena

87 let

Svobodová Ernetyna

82 let

Tvrdý Valter

87 let

Kichner Karel

82 let

Matuška Josef

86 let

Lukáš Adolf

82 let

Urbánek Lubomír

86 let

Kamrad Herbert

81 let

Chrobáčková Anežka
Štochlová Anna

86 let

Šulová Edeltrauda

81 let

86 let

Kupková Arnošta

81 let

Svobodová Marie

81 let

Friedrich Gerhard

81 let

Konetzný Günter

80 let

Kostelník Vilibald

80 let

Kuchař Reinhold

80 let

Schula Jindřich

80 let

Schebestiková Lene

80 let

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