HAŤSKÝ
ZPRAVODAJ
Vejce pěkně malované, též mazance vypékané,
řehtačky a mrskanice i štaprlička slivovice.
Tak se svátky jara slaví, ať jste veselí a zdraví!

březen 2021
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SLOVO STAROSTY
Mnohdy slyšíme, že nynější koronakrize je i výzva.
Jakou výzvou by mohla být pro nás?
V dubnu loňského roku vyšlo naše vydání Haťského zpravodaje na úvodní straně
s velkým nápisem COVID-19. Věřil jsem a doufal, že po více jak roce už se bude psát
o něčem veselejším a nebudeme se muset problematikou koronaviru zabývat. Bohužel,
nestalo se tak. Právě v tomto období máme za sebou téměř čtvrť roku 2021. Vždy jsme
v tomto čase zavzpomínali na Vánoční ladění, Zpívání pod vánočním stromem, nádherný
novoroční koncert, veselou plesovou sezónu, apod. V letošním roce nemáme co v kulturní
sféře hodnotit, ani nemáme na co vzpomínat, protože COVID-19 je pořád mezi námi.
V sobotu 9.1.2021 nevyrazily jako každý rok do ulic skupinky našich malých
koledníků na Tříkrálovou sbírku. Letošní sbírka byla úplně jiná. Rád bych poděkoval
panu Petrovi Císaři, který měl na starost propagaci mimořádné Tříkrálové sbírky, dále
vybrání a dohodnutí umístění tříkrálových pokladniček u nás v obci na veřejná místa.
Poděkování patří všem, kteří pružně a dle možností reagovali na nastalou situaci
a podpořili tuto sbírku částkou 68 536,- Kč. Průběžný výsledek Tříkrálové sbírky 2021 celkem k 12.3.2021: 1 728 259 Kč. Tříkrálovou sbírku letošního roku je možné
mimořádně podpořit i nadále až do 30. 4. 2021, a to přes webovou stránku
www.trikralovasbirka.cz. Nutné je zde uvést název Charity či obce nebo PSČ, aby se
finance dostaly zpět do našeho regionu. Detailnější informace na jiném místě tohoto
zpravodaje.
V prosinci roku 2020 byl schválen rozpočet obce na letošní rok a zastupitelstvo obce
naplánovalo a odsouhlasilo nemálo stavebních prací v naši obci. O všech schválených
akcích na tento rok Vás bude informovat místostarosta obce na dalších stránkách našeho
zpravodaje.
Již od roku 1869 probíhá na našem území každých deset let sčítání lidu. „Sčítání lidu
2021“ - toto sčítání začíná rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do
9. 4. 2021 má každý možnost sečíst se online prostřednictvím elektronického formuláře
na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci. Kdo se nesečte online, má zákonnou
povinnost od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat listinný formulář. Jeho distribuci
zajišťují sčítací komisaři. Více informací naleznete rovněž na jiném místě tohoto
zpravodaje.
V této nelehké době patří velké poděkování učitelům naší školy za trpělivost
a porozumění při on-line výuce, všem rodičům žáků, kteří se ujali role domácích učitelů
a věnují dětem všechen svůj čas v této nelehké době - za vaši vstřícnost, ochotu,
trpělivost, kterou věnujete svým dětem při učení. Pochvalu samozřejmě zaslouží všechny
děti, vždyť i pro ně je tato doba velmi náročná.
Děkuji naší paní doktorce MUDr. Karle Novákové, MUDr. Marii Bartuskové
a sestřičce Martině za úžasnou organizaci a přístup k lidem při očkování našich občanů,
pracovníkům obecního úřadu, našim prodavačkám i hasičům za pravidelně prováděnou
dezinfekci zastávek autobusů a jiných veřejných míst.
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Chtěl bych poděkovat všem občanům naší obce, že se snaží dodržovat všechna vládní
nařízení. Počet nemocných s COVIDem-19 v naši obci se v těchto dnech pohybuje okolo
45 osob. Dbejte prosím na své zdraví i zdraví členů své rodiny, občanů ve svém okolí
a napomáhejte tak k snížení šíření nákazy.
Jelikož za pár dní budeme prožívat opět netradiční „velikonoční svátky“, dovolte mi,
abych Vám popřál klidné a příjemné rodinné prožití svátků velikonočních, pohody
a hodně optimismu, bez kterého to zkrátka nebude jednoduché.
Vyletělek Werner, starosta obce

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
v tomto letošním prvním vydání Haťského zpravodaje bych Vás chtěl informovat
o připravovaných investičních akcích, které budou v nejbližších dnech již zahájeny.
V lednu 2021 rada obce rozhodla o vypsání výběrových řízení na 6 projektů a staveb.
První výběrové řízení bylo vyhlášeno na „Rekonstrukci technické místnosti objektu
zdravotního střediska a technické místnosti v objektu kulturního domu. Jde tedy o dvě
kotelny, v nichž dojde k výměně starých atmosférických plynových kotlů za úspornější
kondenzační plynové kotle. Žádosti o dotaci na oba projekty byly předloženy do 146.
výzvy OPŽP, v závěru roku 2020 byly projekty schváleny k financování z MŽP ČR.
Nejvýhodnější nabídku na realizaci akce předložila do výběrového řízení firma Gass-eko,
s.r.o. z Hlučína. Výměna kotlů se uskuteční po ukončení topné sezony. Další projekt
předložený na Ministerstvo životního prostředí do 140. výzvy OPŽP byl taktéž schválen
k financování a k realizaci. Jde o výsadbu stromořadí a keřů podél Příční cesty z jižní
stany v délce asi 1 600 m. Vysázeno bude 138 ks líp velkolistých a na 400 ks různých
keřů – hloh obecný, růže šípková, líska obecná, svída krvavá a trnka obecná, které budou
sloužit k úkrytu a plody jako potrava pro ptáky a jiná zvířátka. Současně bude podél
asfaltové polní komunikace založen v celé délce a v šířce 4,5 m krajinný trávník, čímž se
zvýší druhová rozmanitost na dané lokalitě a posílí funkce zeleně v dané oblasti. Časem
pak vzrostlé lípy přispějí k vytvoření stínu na cestě tolik potřebného při letních
procházkách v dané lokalitě. Na tento projekt jsme do výběrového řízení obdrželi zatím
nejvíce nabídek a to od 17 firem. Nabídku s nejnižší cenou ve výši 717 953,- Kč bez DPH
nám zaslal Mgr. Jiří Konečný z Háje ve Slezsku. V tomto čase, kdy jste se začetli do
těchto řádků, již realizace projektu probíhá.
Další výběrové řízení bylo vyhlášeno na opravu mostu M 06 Na Stavech. Ze
čtyř podaných cenových nabídek byla nejnižší od firmy STAVBY A STATIKA spol.
s r.o. z Třince ve výši 1 244 478,- Kč bez DPH. V tuto dobu jsou práce na stavbě v plném
proudu a dodatečně upozorňujeme řidiče, cyklisty i chodce, že komunikace propojující
MK Na Chromině a MK Na Stavech bude po dobu realizace stavby v tomto úseku zcela
uzavřena. Prosím Vás všechny tímto o schovívavost a trpělivost a o dodržování
dočasného dopravního značení.
Jak už jsem Vás informoval v prosincovém čísle Haťského zpravodaje byla na místní
komunikaci Na Chromině v úseku od mostu na ulici Višňová až po křižovatku s ulicí
Dolina provedena výměna šoupátek u vodovodních přípojek k rodinným domům. Na
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podzim byly výkopy zasypány recyklátem, který byl během zimy uhutněn
a v následujících měsících dojde k opravě povrchu silnice, bude odfrézována obrusná
vrstva, vymění se poničené silniční obruby, přídlažba a usadí se vtokové objekty uličních
vpusti. Poté se provede pokládka nového asfaltobetonového povrchu. Z 11 cenových
nabídek na opravu povrchu uvedené komunikace zaslaných do výběrového řízení
předložila obchodní firma PORR a.s., Strašnice, Praha 10 nejnižší nabídkovou cenu ve
výši 1 408 830,- Kč bez DPH. Předpoklad zahájení prací je v druhé polovině dubna. Po
dobu stavby Vás vyzýváme k zvýšené bezpečnosti při průjezdu touto místní komunikaci
a děkujeme za pochopení a ohleduplnost.
V loňském roce jsme se také zapojili do programu MAS Hlučínsko a podali jsme
žádost o podporu z IROP na projekt s názvem „Základní škola a mateřská škola Hať –
digitální jazyková učebna“. Odborná učebna se bude nacházet v 1. patře správní budovy
za ředitelnou, bude vybavena 25 ks PC pro žáky, pracovištěm pro učitele
a dataprojektorem. Součásti projektu budou jednak stavební práce, kdy se propojí
současné dvě učebny v jednu, vybuduje se bezbariérové WC, učebna bude vybavena
novým nábytkem, novými PC včetně potřebného softwaru a výukových programů.
Projekt rovněž zahrnuje pořízení schodolezu pro zajištění bezbariérového přístupu do
učebny a v rámci projektu budou v areálu školy provedené menší sadové úpravy.
Rozpočtované náklady jsou ve výši 2 113 490,-Kč, dotace z IROP je ve výši 95 %.
V únoru bylo vypsáno výběrové řízení na dodavatele na stavební práce. Nejvhodnější
nabídku předložila Stavební firma – Ricka Karel, s.r.o. z Hlučína ve výši 799 796,- Kč
bez DPH. V závěru března pak byla vypsaná výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku
malého rozsahu na pořízení IT technologií. Dodavatel bude znám v dubnu. Stavební práce
budou zahájeny v dubnu a v srpnu by měla být učebna předána k užívání. Žáci se již teď
mohou těšit na výuku v moderní jazykové učebně odpovídající současným trendům
vzdělávání.
Během celého loňského roku se připravovala projektová dokumentace na celkovou
rekonstrukci interiéru sálu a předsálí Kulturního domu v Hati. Veřejná zakázka malého
rozsahu na projekt s názvem „Rekonstrukce KD v Hati“ byla vypsána v lednu
a nejvhodnější nabídku na stavební práce a dodávku nábytku podala obchodní firma
Jaromír Weiss, WEISS INTERIER z Ostravy – Martinova. Celkové náklady na
rekonstrukci jsou ve výši 4 815 506,- Kč bez DPH. Na stavební práce jsme podali žádost
o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, a pokud bude naše žádost schválená,
můžeme získat dotaci ve výši 80 %. Výsledek schválení žádosti by měl být známý
v květnu. Od 22. 3. 2021 firma započala stavební práce, termín dokončení je do
30. 6. 2021. Součástí stavebních prací je odstranění nevyhovující dlažby a pokládka nové,
odstranění části panelových obkladů a instalace nových, oprava zdí, zasekání stávajících
lištových rozvodů, malování, renovace parketové podlahy, výměna osvětlení, zatemnění
oken, atd. Další částí veřejné zakázky bude vybavení interiéru nábytkem. Když půjde vše
dle harmonogramu prací, měl by kulturní dům od 1. 7. 2021 sloužit opět svému účelu,
včetně pronájmu široké veřejnosti, pokud to vládní opatření v souvislostí
s epidemiologickou situací dovolí a bude možné pořádat společenské a kulturní akce.
V lednu jsme také obdrželi vyjádření Českého telekomunikačního úřadů ohledně
přidělení rádiových kmitočtů pro nově budovaný bezdrátový místní rozhlas. Firma
EMPEMONT s.r.o z Valašského Meziříčí, která vyhrála výběrové řízení, pak v únoru
provedla samotnou montáž 80 ks přijímacích bezdrátových hlásičů, na tyto hlásiče bylo
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namontováno od 2 do 4 ks tlakových reproduktorů. Celkem je jích nainstalováno 203 ks.
Na obecním úřadě bylo vybudováno vysílací a řídící pracoviště. Hlavními výhodami je
napojení na IZS (Integrovaný záchranný systém), je možná vzdálená kontrola hlásičů
(funkčnost, stav baterie, hlasitost hlášení), provoz je bez rušivého šumu a praskání
s maximální srozumitelností a kvalitou přenosu mluveného slova a hudby. Další výhodou
je hlášení i při výpadku elektřiny, jelikož každé hnízdo má svoji baterii, která se přes noc
nabíjí z veřejného osvětlení a její výdrž je až tři dny. Pevně věřím, že vybudováním
nového místního rozhlasu se výrazně zlepšila kvalita poslechu na všech místech v obci.
Nyní probíhá zkušební provoz a poté se systém doladí tak, aby byl poslech na všech
hlásičích co nejkvalitnější. Současně s výstavbou místního rozhlasu byl zpracován
i Digitální povodňový plán pro obec Hať firmou CRISIS CONSULTING s.r.o.
z Uherského Hradiště. Celkové náklady projektu jsou ve výši 3 529 651,- Kč. Projekt je
realizován z Operačního programu Životní prostředí, 125. výzva, Prioritní osa 1.4 a to ve
výši 70 % z celkových uznatelných nákladů.
Jak je z výše popsaného zřejmé, tak práce na zvelebování a zkrášlování v naši obci
pokračují i v této nelehké době ihned z počátku roku. Všichni bychom si ale určitě přáli,
kdyby se život v obci vrátil zpět do svých kolejí tak jako tomu bylo v jiných letech před
rokem 2020.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících jarních dnů hodně zdraví, osobní
spokojenost a rodinnou pohodu.
Mgr. Milan Šula

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 13 a 14. zasedání dne 1.3.2021 a 11.3.2021 zabývalo
především:
Zprávou o plnění usnesení z 12. a 13. zasedání ZO
Informací o jednáních RO od 12. zasedání ZO
Obecně závaznou vyhláškou č.1/2021 o místním poplatku z pobytu
Smlouvami o poskytnutí návratné finanční výpomoci - kotlíkové dotace
Zařazením požadavků ke změně č.1 Územního plánu obce Hať
Základní listinou komunitního plánování sociálních služeb a souvisejících aktivit na území
města Hlučína a jeho správního obvodu včetně jednacích řádů
- Provozem dětských sportovišť
-

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

Záměrem pronájmu bytu v bytovém domě U Střediska 14/6
Vyřazením majetků z evidence DDHM
Návrhem na rozpočtové opatření č.4/2020
Inflací za rok 2020 – navýšením nájemného nebytových prostor
Výroční zprávou Obce Hať o poskytování informací dle zákona o svobodném přístupu
k informacím za rok 2020
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-

Žádostí o snížení nájmu nebytových prostor
Revizí pachtovních smluv na obecní pozemky
Zpoplatněním odchytu volně pobíhajících psů a jiných zvířat včetně umístění v záchytném
kotci
Žádostí o připojení k vodovodnímu řadu a tlakové kanalizaci pro novostavbu RD
Žádostmi o schválení Smluv o zřízení věcného břemene – vedení NN
Cenovou nabídkou na zajištění autorského a technického dozoru – projekt „Vybudování
varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi pro obec Hať“
Vyhodnocením výběrového řízení - projekt „Oprava mostu M 06 Na Stavech“
Vyhodnocením výběrového řízení - projekt „Oprava MK Na Chromině“
Vyhodnocením výběrového řízení - projekt „Výsadba stromořadí – Hať Příční cesta“
a cenovou nabídkou za autorský a technický dozor
Odvodněním Záhumenní cesty
Žádostí o zřízení samoobslužného výdejního místa Zásilkovny Z-Box a smlouvou
o umístění a spoluprovozování
Žádostí o finanční příspěvek pro SONS ČR, z.s. a Nadační fond P. Novotného
Programem 13. a 14. zasedání ZO
Žádostí o zajištění zimní údržby na soukromé komunikaci
Vyhodnocením výběrového řízení - projekt „Rekonstrukce KD v obci Hať“
Vyhodnocením výběrového řízení - projekt „Rekonstrukce technické místnosti v objektu
KD v obci Hať“
Vyhodnocením výběrového řízení - projekt „Rekonstrukce technické místnosti v objektu
zdravotního střediska v obci Hať“
Žádostí o finanční příspěvek na poplatky v archivech a poplatky za vedení webových stránek
z.s. Hultschiner Soldaten
Žádostí o zřízení sjezdu na obecní pozemek – příjezdová cesta pro výstavbu větrné
elektrárny
Vyhodnocením výběrového řízení - projekt „Digitální jazyková učebna“
Změnou úředních hodin na OÚ Hať od 1.3.2021
Schválením Cenového výměru č.4/2021 – stanovení ceny za inzerci na webu obce
a zrušením Cenového výměru č. 3/2017
Monitorovací zprávou za rok 2020 o plnění obecných cílů „Střednědobého plánu sociálních
služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko“
Stanovením jednorázové finanční náhrady za zřízení věcného břemene – umístění
inženýrských sítí na obecních pozemcích

INFORMUJEME
♣ Hledá se nový kronikář/ka
Obec Hať již delší čas hledá nového kronikáře – kronikářku. Práce kronikáře je velice
důležitá a vážená vzhledem ke skutečnosti, že obecní kronika je dokumentem
zachycujícím události v životě obce pro další generace. Zajímáte-li se o dění v obci
a máte-li ochotu udělat něco navíc pro naši obec, kontaktujte osobně či telefonicky
starostu p. Wernera Vyletělka.
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♣ BIO odpad ze zahrádek a domácností
Sběrná místa pro odkládání BIO odpadů ze zahrádek budou na MK Pod Olšinou
(bývalá skládka) a na MK Lipová (u objektu ČOV) otevřena od 6. dubna 2021 do
konce října každé úterý od 16.00 do 18.00 hodin.
♣ Uzavírka mostu přes řeku Odru
Most přes řeku Odru ve směru Hlučín – Ostrava bude od května 2021 do koce roku
uzavřen z důvodu rekonstrukce. Objízdná trasa povede po dálnici D1 a přes silnici
III/01135 (ulice Koblovská).
♣ 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 35,- Kč.
♣ Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Oznamujeme občanům, že z důvodu pozastavení svozů výše uvedených odpadů firmou
OZO Ostrava neproběhne plánovaný svoz v obci Hať dne 24.4.2021. O případném
náhradním termínu budete informování.
♣ OZO Ostrava- upozornění - pneumatiky, velkoobjemové kontejnery
Dle zákona č. 542/2020 Sb. o výrobcích s ukončenou životností nesmí OZO Ostrava
přijímat pneumatiky - tzn. že, pneumatiky nebudou do velkoobjemového sběru
přijímány.
Velkoobjemové svozy jsou nyní pozastaveny.
♣ Rekonstrukce kulturního domu v Hati
V období od 15.3.2021 do konce června 2021 se budou rekonstruovat vnitřní prostory
kulturního domu. Z tohoto důvodu není možné v tomto období pořádat v kulturním
domě žádné kulturní a společenské akce a oslavy. Děkujme za pochopení.
♣ Daňové přiznání k dani z příjmů za rok 2020
Finanční správa upřednostňuje a umožňuje podat daňové přiznání k dani z příjmů
„bezkontaktně“ – elektronickou formou, a to až do 1. června 2021. Nadále platí, že
kromě této možnosti je možné vyplněné formuláře také zaslat poštou nebo vhodit do
sběrného boxu umístěného na územních pracovištích Finanční správy nejpozději
3. května 2021, a to bez jakýchkoliv sankcí.
♣ ČEZ Distribuce a.s. – konec vylepování papírových oznámení o přerušení
dodávky elektřiny
Od 1. 1. 2021 se již nevylepují papírová oznámení a přecházíme na elektronický
způsob informování. Každý zákazník si může sjednat zasílání upozornění na plánované
odstávky ke svému odběrnému místu e-mailem nebo SMS zdarma
na www.cezdistribuce.cz/sluzba. Pro veřejnost jsou informace k dispozici také
na stránkách www.cezdistribuce.cz/odstavky, a to vždy nejpozději 15 dnů
před konáním odstávky.
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♣ Vítání občánků v roce 2021
Vítání občánků v Hati se v roce 2021 uskuteční ve dvou termínech a to v neděli
18.4.2021 a v neděli 26.9.2021, vždy v 10.00 hod. na Obecním úřadě v Hati.
Na základě dalšího vývoje vládních opatřeních bude buď zvolen náhradní termín vítání
občánků na Obecním úřadě v Hati anebo budou rodiče dětí pozváni k zapsání
do pamětní knihy obce Hať a k vyzvednutí dárků pro nového občánka. Rodiče
přihlášených dětí budou písemně informováni.
Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno
do pamětní knihy občanů obce Hať v neděli 18.4.2021, prosíme, aby tuto skutečnost
oznámili do úterý 6.4.2021 na Obci Hať – kancelář č.17, kde obdrží bližší informace
a příslušný tiskopis k vyplnění. Týká se novorozenců s trvalým pobytem v obci
Hať. Doložte rodný list dítěte a občanský průkaz matky.
♣ Zřízení Z-BOXŮ v Hati
Z-BOX je samoobslužné výdejní místo Zásilkovny, díky kterému už nikdy nemusíte
být jako na trní a čekat, až vám zavolá kurýr. Z-BOX je k dispozici 24 hodin denně
7 dní v týdnu. Přes Z-BOX můžete zásilku nejen vyzvednout, ale také ji i odeslat.
V obci Hať budou zřízeny 2 boxy, jeden bude umístěn před vchodem na hřiště TJ Sokol
Hať a druhý u vjezdu na ČOV. Více https:// zbox.zasilkovna.cz/.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Uzavírka silničního mostu přes řeku Odru v Ostravě –
Petřkovicích
Ředitelství silnic a dálnic ČR
prostřednictvím Správy Ostrava
připravuje nutnou opravu historicky
významného mostu na silnici I/56
v Ostravě. Jedna z nejdůležitějších
dopravních spojnic směr Hlučínsko
podstoupí nezbytnou rekonstrukci
plánovanou přibližně od května do
konce letošního roku.
Kompletní
oprava
spočívá
v obnově protikorozní ochrany
ocelových konstrukcí, dále bude vyměněn mostní závěr, který po letech služby netěsní a
nebrání protékání vody. Na mostě byla zjištěna nefunkční hydroizolace, což je
předpoklad pro nadstandardní četnost tvorby výtluků a podobných poruch vozovky.
Dosluhující izolační části budou obnoveny a nezbytná oprava nemine ani ochranné
segmenty či vozovkové souvrství. Harmonogram prací rovněž počítá s provedením
sanace spodní stavby.
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Most u Outlet Areny Moravia bude v době opravy úplně uzavřen pro individuální
dopravu, průjezd budou mít zajištěny pouze vozidla Dopravního podniku Ostrava,
příměstských autobusových linek a složek IZS. Značená objízdná trasa povede po dálnici
D1 a přes silnici III/01135 (ulice Koblovská).
Finanční návrh projektanta pro předmětnou opravu je cca 18 milionů Kč bez DPH.
Rekonstrukce proběhne v koordinaci staveb Dopravního podniku Ostrava a Magistrátu
města Ostravy, které budou prováděny na přilehlém úseku ulice Hlučínské.
Vzhledem k vytíženosti silnice I/56 ŘSD ČR informuje v předstihu. Děkujeme za
trpělivost během provádění neodkladné opravy.
Podobné informace najdete na Twitteru:
OLK: https://twitter.com/RSD_Olomoucky, MSK: https://twitter.com/RSD_MSlezsky
Zdroj: ŘSD
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Silniční most 56-015
přes řeku Odru mezi Přívozem
a Petřkovicemi
je tvořen
spodní
mostovkou
a
obloukovou
příhradovou
ocelovou konstrukcí.
Výroba
ocelové
konstrukce probíhala v letech
1927-1929. Zprovozněn byl
v roce 1929, kdy nahradil
původní dřevěný most z roku
1880. Během II. světové války,
v roce 1945, byl most
ustupujícími německými vojáky poškozen a část konstrukce stržena do řeky. Následně
byl opraven.
Most je 50 metrů dlouhý a je příkladem pěkné příhradové obloukové konstrukce
včetně působivých čelních portálů i zavětrování mezi oblouky.
Tento historický most je památkově chráněn od 15. října 2011.
pk

Pandemie COVID 19
Co platí pro občany ČR od 1. března 2021,
resp.: od 18. března 2021:
Platnost opatření vláda prodloužila do konce nouzového stavu, od čtvrtka 18. března
došlo u některých opatření ke zmírnění. V případě platnosti stavu nouze, navrhne ministr
zdravotnictví Jan Blatný vládě, aby přísná pravidla zůstala až do konce Velikonoc.
Velikonoční pondělí letos připadá na 5. dubna.
Pobyt a sport v přírodě mimo obec
Volnočasové aktivity nově lidé mohou provozovat po celém okrese. Do 18.3. platilo, že
byly omezeny pouze na katastr obce.
Roušky při sportu
Sportovci nemusí nosit roušku za předpokladu dodržení dvoumetrových rozestupů.
Očkovaní mohou na návštěvy do domovů důchodců
Očkovaní lidé, kteří dostali už dvě dávky vakcíny proti koronaviru, budou moci bez testu
na návštěvy do zařízení sociální péče a do zdravotnických zařízení poskytujících
dlouhodobou nebo následnou lůžkovou péči.
Povinné testování na úřadech s méně než 50 zaměstnanci
Povinné testování bude také na úřadech a v dalších veřejných institucích s méně než
50 zaměstnanci, dokončit ho musejí do 30. března.
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Povinné testování pro pracovníky škol
Povinné testování bude platit také pro pracovníky škol, které fungují pro děti pracovníků
integrovaného záchranného systému a dalších vybraných profesí. Platí pro ně stejné
termíny jako pro úřady. Všechny testy se musejí provádět na pracovišti, pokud není
nezbytný důvod, aby to bylo jinak.
Pohyb mezi okresy
Pohyb mezi okresy je minimálně do Velikonoc omezený. Výjimku mají cesty do
zaměstnání či za účelem zajištění nezbytných potřeb příbuzných a blízkých, péči o děti či
zvířata. Lidé mohou také k lékaři či si vyřídit neodkladné úřední záležitosti. Cesty do
jiného okresu je nutné prokázat potvrzením od zaměstnavatele nebo pracovní smlouvou,
další výjimky vyžadují písemný doklad nebo čestné prohlášení s konkrétním důvodem.
Rodiče se mohou vidět se svými dětmi, které žijí v jiném okrese
Výjimku ze zákazu opustit okres dostali rodiče, aby se mohli vidět se svými nezletilými
dětmi. Možné budou i návštěvy osob blízkých u dětí v náhradní rodině, ústavní a ochranné
výchově.
Návštěva chalupy a chaty
Na chatu nebo chalupu lidé mohou pouze v případě, že je v okrese, kde aktuálně pobývají.
Na chatu nebo chalupu v jiném okrese nemohou.
Omezení kontaktu s ostatními
Podle opatření mají také lidé omezit na nezbytnou míru kontakty s dalšími osobami.
Pobyt na veřejnosti ve dvou
Lidé by měli na veřejnosti pobývat maximálně ve dvou s výjimkou členů domácnosti.
Zákaz vycházení
Platí zákaz vycházení mezi 21:00 a 04:59, s výjimkou cest do práce, k lékaři či se psem
do 500 metrů od bydliště. Přes den mají lidé pobývat doma s výjimkou nezbytných cest
na nákup, k lékaři, na svatbu či pohřeb.
Home office
Češi by také měli maximálně využívat práci na dálku.
Nakupování
Většina obchodů je zavřená. Lidé mohou nakupovat jen v rámci svého okresu. Otevřené
zůstávají prodejny potravin, pohonných hmot, hygienických potřeb, kosmetiky, lékárny,
prodejny krmiv a potřeb pro zvířata, květinářství a prodejny zahrádkářských potřeb, brýlí
a kontaktních čoček, malé trafiky s prodejem tisku a tabáku, odtahové služby, provozovny
k vyzvednutí zboží objednaného přes internet, servisy výpočetní a komunikační techniky,
pohřební služby, myčky aut bez obsluhy, domácí potřeby, sběrny surovin a kompostárny,
taxislužby nebo služby individuální smluvní přepravy osob.
Restaurace
Restaurace zůstávají ve stávajícím režimu, mohou mít tedy otevřená výdejní okénka.
Školy
Školy zůstávají zavřené. Nefungují ani mateřské školy a dětské skupiny. Výjimku mají
pouze pro základní a mateřské školy a dětské skupiny při zdravotnických zařízeních a pro
děti členů záchranného integrovaného systému. Vláda v pondělí začne jednat o návratu
dětí do škol.
Roušky a respirátory
Od března jsou látkové roušky považovány za nedostatečnou ochranu. Chirurgické
roušky postačí jako ochrana venku v zastavěných oblastech. Odložit ochranu dýchacích
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cest je možné v přírodě nebo při sportu, pokud jsou v blízkosti maximálně členové téže
domácnosti a od ostatních se dodržuje rozestup dva metry. V hromadné dopravě,
obchodech a zaměstnání je nutný respirátor třídy FFP2 či KN95. V práci jej člověk
nemusí mít, pokud má místnost sám pro sebe. Není možné používat místo respirátoru dvě
chirurgické roušky.
Co hrozí za porušení opatření?
Za porušení opatření vztahujících se na omezení pohybu mezi okresy hrozí podle
krizového zákona pokuta ve výši až 20 tisíc korun.
Dodržování opatření kontroluje policie, a to zejména na všech hlavních tazích včetně
dálnic, ale i ve vlacích a autobusech.
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Informace pro uživatele tlakové kanalizace v obci Hať
Provozovatel sítě, tj. Obec Hať, zavedla pohotovostní službu pro případ poruchy
na kanalizačním řádu nebo domovní čerpací šachtici. Doporučujeme občanům, aby
prováděli pravidelnou kontrolu činnosti ovládací automatiky zabudované v samostatné
skříňce (rozvaděči). Bylo by vhodné provést vizuální kontrolu denně. Před nahlášením
poruchy lze provést vlastní kroky k odstranění závady:
- zkontrolujte, zda je ve skříňce páčka hlavního vypínače nahoře, v poloze zapnuto
a totéž u proudové ochrany motoru
- zkontrolujte hladinu a záložní prostor pro provoz v čerpací šachtici (jímce).
Pokud i po tomto zákroku svítí červené kontrolky, tj. max. hladina v jímce nebo porucha
čerpadla, nahlaste poruchu telefonicky na číslo: 730 896 815 a to v pracovní dny od 7.00
do 20.00 hodin a v sobotu a neděli (svátky) od 9.00 do 20.00 hodin. Poruchu je nutné
telefonicky specifikovat.
1.
2.
3.
4.

5.

6.

Pokyny, resp. doporučení, pro občany, kteří tlakovou kanalizaci užívají:
Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně,
WC, koupelny a prádelny, apod..
Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění
ze dvorků, chodníků, teras, bazénů, apod..
Do kanalizace nepatří:
štěrk, písek, apod.
kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty, apod.
tuky, olej, horký olej, apod.
ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny, apod.
hadry, textilie, silonové punčochy, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky,
vlhčené hygienické ubrousky, kosmetické a hygienické tampony, apod.
tuby od zubní pasty, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty
uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, pevné předměty, apod..
Doporučujeme odběrateli provádět pravidelné čištění prostoru šachty a to zejména
stěn šachty, ovládacích prvků, čerpadla a armatur (ostříkání proudem vody) a to
podle míry znečištění.
Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je životu
nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem) –
ZAKAZUJE SE JAKÁKOLIV MANIPULACE SE ZAŘÍZENÍM
(TECHNOLOGIÍ) ČERPACÍ ŠACHTICE!!.
Zabezpečit poklop čerpací šachty samořeznými šrouby tak, aby do ní nemohl nikdo
neoprávněně vniknout nebo spadnout. Zároveň zachovat snadný přístup do čerpací
šachty v případě poruchy.

Pokud bude závada na technologickém zařízení tlakové kanalizace zapříčiněna
nedodržením výše uvedených pokynů, nejedná se o záruční opravu nebo závadu na
technologii, ale o opravu za úhradu včetně dodaného materiálu. Výjezd poruchové
služby včetně opravy a ceny za spotřebovaný materiál se řídí platným cenovým
výměrem (Cenový výměr č.3/2021).
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Problém jménem home office
Práce z domova si v posledních letech získala docela velkou popularitu. Mnoho
firem nabízelo tuto možnost jako jeden ze svých benefitů. Pandemie koronaviru, ale
donutila spoustu zaměstnavatelů i zaměstnanců vůbec poprvé přistoupit k tomuto druhu
práce. Zaměstnanci tak neměli na výběr, a ať jim to vyhovovalo nebo ne, museli se
přizpůsobit. Práce na home office ale
zdaleka není pro každého. Pro akční
a náročné lidi, kteří potřebují sociální
kontakt a kolektiv lidí kolem sebe,
bude práce tohoto druhu nevyhovující.
Bude to náročné i pro rodiče, zvlášť
v téhle době, kdy jsou spolu s nimi
doma i jejich děti. Skloubit tak
rodinný i pracovní život, vyžaduje
mnohem větší úsilí než kdy jindy. Je
na nás vyvíjen velký tlak ze všech
stran, jsme ve stresu, máme kolem
sebe spoustu rušivých vlivů, přesto všechno se snažíme dobře a včas odvést svou práci,
ale zároveň nezanedbávat své rodinné a partnerské povinnosti.
Někdo to zvládá lépe, někdo hůř. Neblahé dopady to v tomto případě může mít
nejen na naši psychickou stránku, ale i na naše fyzické zdraví, např. bolesti hlavy,
žaludku, problémy se spánkem, atd. Není nic snadného balancovat mezi prací, rodinou,
svým osobním časem a koníčky. Je třeba najít tu vyváženost, nejde to ale hned, naučit se
to je proces, trvající delší dobu a vyžadující naše umění organizace času.
Jak skloubit home office s rodinným životem
Samotný home office by neměl být synonymem pro práci nonstop, ale ani by se
nemělo jednat o přebíhání od jedné činnosti k druhé. Při práci z domova je nejdůležitější
náš přístup k samotné práci, který se odvíjí od naší osobnosti, motivace a vůle. Můžeme
mít na jednu stranu pocit, že najednou máme menší kontrolu našeho šéfa nebo ostatních
kolegů, ale na druhou stranu spoustu rušivých elementů navíc a práci musíme odvést
stejně tak kvalitně. Existují i určitá pravidla, kterými by se člověk pracující z domova měl
řídit. V první řadě je potřeba mít vyčleněné vhodné pracovní místo, to by mělo být dobře
osvětlené, vyvětrané a měli byste se tam cítit pohodlně. Také je zapotřebí striktně
oddělit pracovní a soukromý čas. Ustálit si, a pak i samozřejmě dodržovat nějaké
hranice. Zvlášť tehdy, když máme doma děti, které neustále vyžadují nějakým způsobem
naší pozornost, a tak se vám může stát, že během důležitého hovoru, nebo v čase, kdy
máte nejvíc práce, vás děti vyruší. Abychom takovým situacím předešli, je dobré nastavit
si doma harmonogram, seznámit rodinu s novými pravidly a trvat na tom, aby je
každý z členů dodržoval. Můžete si vyznačit během pracovní doby určitý signál, dávající
najevo, kdy za vámi můžou přijít, a kdy mají počkat např. zavřené a otevřené dveře, nebo
nalepený barevný papírek na vašem notebooku. Neméně důležitá je i celková duševní
hygiena, zdravý životní styl, pravidelný pitný režim a dostatek kvalitního spánku.
I takovéto maličkosti vám můžou pomoci k lepšímu psychickému zdraví. Snažte se také
neskrývat vaše emoce. Všichni jste ve stejné situaci. Děti nemůžou do školy, vy nemůžete
do práce a nevíte, kdy tento stav skončí. Mezi členy domácnosti se může objevit i tzv.
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ponorková nemoc. Vznikají zbytečné konflikty nebo hádky. Snažte se nevyhrocovat
zbytečně své emoce. Dejte si čas, situaci vstřebejte, promyslete ji, a až poté přejděte
k jejímu řešení. Komunikujte se svými blízkými, naslouchejte jim a nepřenášejte
negativní emoce na své děti. Jste jedna rodina, měli byste táhnout všichni za jeden provaz.
Důležité je i zaměřovat se v tomto emočně nabitém období na to hezké. Naučte se vnímat
ty pozitivní maličkosti každého dne, i kdyby to měla být jedna jediná věc, co vás během
toho dne potěšila. Posilujte emoce mezi sebou navzájem, nezapomeňte sdílet vzájemně
ty hezké momenty, ale naučte se najít i čas jen sami pro sebe a relaxovat. To se týká
i práce, prokládejte ji relaxem, může to být ve formě pouhého protažení se, obyčejného
dechového cvičení či dobré kávy. Rad, jak úspěšně zvládnout home office je spousty, ale
jelikož se každý lišíme, je potřeba si vyzkoušet, co z toho nám bude sedět nejlépe. Pokud
pociťujeme, že ani výše zmíněná pravidla nepomáhají, a danou situaci nezvládáme, není
žádnou ostudou vyhledat pomoc odborníka. Je naše odpovědnost hýčkat si svoje duševní
zdraví, uvědomit si, kdy už ta míra překročila pomyslnou mez a postarat se o sebe.
PhDr. Michaela Miechová
Psycholožka a majitelka poradny Mojra.cz

www.mojra.cz

Sčítání 2021: tradičně na jaře,
zcela nově online
Sčítání začne o půlnoci z 26. na 27. března. Koná se každých deset let,
od roku 1991 vždy na jaře. Stanovený termín odpovídá evropským právním
normám a umožní získat mezinárodně srovnatelné údaje. Letošní cenzus bude
poprvé primárně online, sběr listinných formulářů od zbývajících domácností
proběhne za přísných hygienických opatření.
Celý průběh cenzu plně odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. „Český
statistický úřad upravil podobu sčítání s ohledem na pandemickou situaci. V souladu
s požadavky hygieniků byla přijata zásadní opatření, jež umožňují, aby sčítání proběhlo
v řádném termínu, a to především bezkontaktně a bezpečně. Všechny tyto změny byly
projednány a schváleny na zasedání Ústředního krizového štábu,“ říká předseda ČSÚ
Marek Rojíček.
Sečíst se lze od 27. března jednoduše online, bez kontaktu s jakýmkoliv úředníkem,
z pohodlí domova. Elektronický formulář můžete vyplnit nejen za sebe, ale i za celou
domácnost nebo za své blízké.
Kdo se nesečte online, musí od 17. dubna vyplnit listinný formulář. „I tento způsob
odpovídá přísným protiepidemickým požadavkům. Sčítací komisař při roznosu formulářů
pouze zazvoní a vyčká na váš příchod venku před vaším domem, podobně jako při
doručování doporučených poštovních zásilek. Bezvýhradně přitom dodržuje aktuální
hygienická opatření a bude vybaven respirátorem a dezinfekcí. Navíc má negativní test
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na koronavirus,“ uvedl Ondřej Škorpil, ředitel úseku rozvoj a technologie České pošty,
která má tuto fázi sčítání na starosti. Vyplněný listinný formulář v odpovědní obálce pak
vhodíte do kterékoliv poštovní schránky nebo odevzdáte na určených kontaktních
místech. Čas budete mít do 11. května. Sčítací komisaři začali postupně vyrážet do terénu
už ve středu 10. března a ověřují skutečný stav sčítacích obvodů. To znamená, že bez
kontaktu s obyvateli zkontrolují např. existenci a polohu sčítaných budov a správnost
adres nebo způsob využití budov.
Sčítání jako jediné šetření umožňuje plně zachytit, jak se mění život české
společnosti. Bez těchto dat by nebylo možné komplexně analyzovat, jaké dopady mají
krizová protiepidemická opatření na ekonomický či demografický stav. „Sčítání je
nenahraditelným zdrojem údajů o domácnostech. Hlavně data o počtu osob podle věku
a lokalit jsou potřeba víc než kdy jindy. Bez nich bychom nedisponovali například
potřebnými detaily o rozmístění seniorů a dostupnosti zdravotnických zařízení.
V podmínkách lockdownu se taky ukazuje důležitost statistik o dojíždění do zaměstnání
mezi obcemi a okresy,“ shrnuje Robert Šanda, ředitel odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ.
Výsledky sčítání budou velmi důležité a široce využitelné pro budoucnost. Díky nim
bude možné se při analýze ekonomických i sociálních dopadů pandemie opřít o spolehlivá
a objektivní data. Těžit budeme také z výjimečné dlouhé časové řady výsledků sčítání,
které jsou k dispozici v 10letých intervalech. Jejich pravidelnost byla narušena pouze
jednou, během druhé světové války.
Organizátorem sčítání je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce, která
sbírá a publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce
a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního
prostředí. Od roku 1990 zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními
principy práce ČSÚ jsou: Nezávislost, Nestrannost, Objektivita, Přesnost a spolehlivost,
Všem stejné informace ve stejný čas, Ochrana důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo
Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří tak podle Centra pro výzkum
veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.

Online sčítání zvládnou i senioři
Surfování na síti už dávno není doménou mladších generací. Uživatelů internetu
dlouhodobě přibývá i mezi
seniory. Více než čtvrtina
starších 65 let používá
internet téměř denně, 40 %
pak
alespoň
jednou
v posledních třech měsících.
Sčítání 2021 je koncipováno
tak, aby ho zvládli i lidé se
základní znalostí internetu.
„Dá se říct, že počítač nebo
internet je už dnes ve všech
domácnostech, které tyto
technologie chtějí používat, a
to včetně těch seniorských. Online sčítání je proto tou nejlepší volbou i pro starší občany,
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obzvláště pokud bereme v potaz otázku bezpečnosti vzhledem ke stávající epidemické
situaci,“ vysvětluje předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
Zatímco před jedenácti lety používalo internet alespoň jednou za čtvrt roku pouze 13 %
seniorů, loni už to bylo více než třikrát tolik. Roste ale i počítačová gramotnost. Každý
šestý senior ovládá programy na úpravu textu, každý desátý pak používá tabulkové
procesory. Například 37 % občanů ve věku 65 až 75 let, kteří byli za poslední rok online,
na webových stránkách úřadů vyhledává relevantní informace. Zajímavým zjištěním také
je, že v Česku najdeme asi 10 000 občanů starších 65 let, kteří se věnují programování.
Jak si stojí čeští senioři v porovnání s těmi z ostatních evropských zemí? I přesto, že se
nacházejí ve spodní polovině žebříčku, předčili své vrstevníky ze zemí jako je Itálie,
Portugalsko nebo Polsko. Seniory s nejpokročilejšími digitálními dovednostmi bychom
pak našli na Britských ostrovech nebo ve Skandinávii, naopak nejhůře jsou na tom starší
občané v Rumunsku, Bulharsku či v Severní Makedonii.
„Čeští senioři jsou na tom, co se digitálních dovedností týče, dobře. Věřím, že si většina
z nich s online sčítacím formulářem bez větších problému poradí. Byl navržen s důrazem
na přehlednost a současně se například zobrazuje pouze jedna nebo dvě otázky. K již
zodpovězeným otázkám se dá navíc dle libosti vrátit,“ ujišťuje Robert Šanda, ředitel
odboru statistiky obyvatelstva ČSÚ. Celým procesem provází nápověda a během
vyplňování se mohou respondenti kdykoli obrátit na chatbota, který je připraven
zodpovědět ty nejčastější dotazy. Na webových stránkách sčítání je pak k dispozici
nápověda ve formě videa. Informační podporu k nadcházejícímu sčítání a pomoc
veřejnosti s vyplňováním sčítacích formulářů poskytuje od 12. března Kontaktní centrum
Sčítání 2021. Centrum je v provozu denně od 8 do 22 hodin, včetně sobot, nedělí i svátků
na kontaktních linkách 840 30 40 50 a 253 253 683. Na kontaktní centrum je ale také
možné pokládat dotazy prostřednictvím e-mailu dotazy@scitani.cz nebo chatu ve
virtuální poradně Sčítání 2021.
V případě, že i navzdory tomu budou mít starší občané obavy ohledně vyplňování
online formuláře, doporučuje jim Český statistický úřad obrátit se na své blízké, kteří jsou
počítačově zdatnější. Jedna dospělá osoba tak může vyplnit formulář nejen za členy
domácnosti, ale i za širší rodinu nebo se souhlasem za jinou blízkou osobu.
Sčítat se bude online i prostřednictvím tradičního formuláře
Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných
a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života.
Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se
budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz.
Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se
sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.
Organizátorem sčítání lidu je Český statistický úřad, nezávislá a apolitická instituce,
která sbírá a publikuje data z oblasti demografie, ekonomiky, zdravotnictví, trhu práce
a sociálního zabezpečení, kultury, sportu, cestovního ruchu, vzdělávání či životního
prostředí. Od roku 1990 zpracovává a zveřejňuje výsledky všech voleb. Hlavními
principy práce ČSÚ jsou: Nezávislost, Nestrannost, Objektivita, Přesnost a spolehlivost,
Všem stejné informace ve stejný čas, Ochrana důvěrných údajů. V roce 2020 důvěřovalo
Českému statistickému úřadu 61 % obyvatel a patří tak podle Centra pro výzkum
veřejného mínění k vůbec nejdůvěryhodnějším institucím v zemi.
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Na co se ptáme při Sčítání 2021
V nadcházejícím sčítání lidu, které začíná 27. března, se zjišťuje o polovinu méně
údajů než před deseti lety. Statistici maximálně využili existující data z registrů
a ptají se pouze na to, co není možné zjistit jinak. Už se tak například vůbec nebudou
vyplňovat formuláře za domy, nebudou se zjišťovat majetkové poměry ani
zdravotní stav.
Sčítací formulář pro domácnost se skládá ze dvou částí: z části s údaji o bydlení
a složení domácnosti a z části za jednotlivé osoby. Formulář pro fyzické osoby
obsahuje nejprve otázky na místo obvyklého pobytu, což mnohdy nemusí být trvalé
bydliště. Zjišťuje se nejen to k datu sčítání, ale také rok před sčítáním
a v době narození. „To je důležité pro zjišťování migračních trendů. Tedy odkud a kam se
lidé stěhují, zda do větších měst přicházejí jen obyvatelé z okolních obcí, nebo i ze
vzdálenějších lokalit, zda se na venkov vracejí ti, kdo se tam narodili, nebo život
na vesnici přitahuje spíše lidi narozené ve městech,“ říká Marek Rojíček, předseda
Českého statistického úřadu.
Další sada otázek směřuje k ekonomickým aktivitám a zaměstnání. Tyto
informace spolu s údaji o vzdělání a věku poskytují podrobnější pohled na složení
obyvatelstva v různých lokalitách a regionech a jsou využívány např. jako
podklad při plánování
a
realizaci
programů na podporu
zaměstnanosti, vzdělávání, nebo naopak pro prevenci nežádoucích jevů.
Pro organizaci a plánování veřejné dopravy a dopravní infrastruktury jsou
pak zásadní údaje o dojíždění do práce či do školy. Sčítací formulář zjišťuje, kam a jak
často lidé do práce či do školy cestují a jaké k tomu využívají dopravní prostředky. Ženy
ve věku 15 a více let v rámci sčítání rovněž vyplňují, kolik se jim narodilo dětí.
Součástí sčítacího formuláře jsou i nepovinné otázky na národnost a náboženskou
víru. Pokud nechtějí, nemusejí na ně lidé odpovídat, ale doporučujeme odpovědi pravdivě
uvést. Pro církve a národnostní menšiny jsou totiž údaje o počtech jejich
příslušníků velmi důležité a sčítání je jedinou možností, jak je zjistit. Znalosti
o zastoupení různých národností či náboženských skupin ve městech či
regionech pomáhají při organizování aktivit zaměřených na tyto cílové
skupiny a jsou rovněž důležitým argumentem při vypisování a rozdělování grantů či
jiných forem podpory kulturních tradic a soužití minorit ve společnosti.
Do formuláře o bydlení lidé zaznamenají způsob svého bydlení (např. byt v domě,
rekreačním objektu, mobilním obydlí), zda bydlí ve vlastním či v nájmu a základní
parametry
bytu,
tedy podlahovou plochu, počet
místností a polohu bytu
v domě. Následují
otázky
na připojení
na
plyn a vodovod a
na způsob
vytápění a používané palivo. Poslední oddíl v této části formuláře pak zjišťuje počet osob
v domácnosti a vztahy mezi nimi (např. otec, matka, děti, babička…).
Vyplnění sčítacích formulářů není nijak složité, zvládne ho opravdu každý. „Čas,
který strávíte vyplněním sčítacího formuláře, závisí na počtu osob v domácnosti a na
znalosti všech potřebných údajů. Průměrně trvá vyplnění společné části sčítacího
formuláře za byt a domácnost 10 minut a druhé části 5 minut za jednu
osobu,“ dodává Marek Rojíček. Vyplnění online formuláře je rychlejší díky široké
nápovědě a automatickému zobrazení otázek na základě vyplněných údajů.
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Sčítání lidu, domů a bytů se koná jednou za deset let. Jeho cílem je získání přesných
a aktuálních dat, která slouží k efektivnějšímu plánování mnoha aspektů veřejného života.
Sčítání 2021 je primárně připravováno jako online, vůbec poprvé v naší historii. Lidé se
budou moci sečíst jednoduše a bezpečně přes internet na webu www.scitani.cz.
Zákonnou povinnost tak lidé mohou snadno splnit z domova bez nutnosti kontaktu se
sčítacím komisařem nebo návštěvy kontaktního místa sčítání.
Kontakt: Jolana Voldánová, tisková mluvčí Sčítání 2021
+420 704 659 357, jolana.voldanova@scitani.cz

Davy turistů mohou na horách třídit odpady do
speciálních třikošů
České a moravské hory v posledních týdnech
zaplavily davy návštěvníků a turistů. Bohužel
například v Krkonoších a Beskydech po
některých zůstává velké množství odpadu
odhozené mimo kontejnery a koše. To i přesto,
že lidé mohou v mnoha horských střediscích
odpady nově třídit do speciálních třikošů
přistavených u parkovišť, výchozích míst na
túry nebo u výdejních okének.
Sedm desítek designových „třikošů“ doplnilo v horských resortech od loňského roku
síť tradičních velkých barevných kontejnerů na třídění odpadů. Menší speciální koše na
plasty, papír a směsný odpad jsou díky projektu společnosti EKO-KOM s názvem
Třídíme na sněhu umístěny přesně tam, kde vzniká odpad z obalů, ale kam se zároveň
nedostanou těžká svozová auta. Tříděný odpad z třikošů je tak svážen ve spolupráci
s lyžařskými areály například skútry nebo rolbami.
Třikoše mají samy o sobě motivovat ke třídění odpadů, protože jsou téměř celé
včetně výplňových pytlů vyrobeny z recyklovaných plastů. Jejich patentovaná konstrukce
je navíc vyrobena tak, aby odolala náročným zimním horským klimatickým podmínkám.
Před uvedením do provozu byly pilotně testovány například na krkonošské Černé hoře
nebo na hoře Slamník v resortu Dolní Morava. V současnosti mohou návštěvníci využívat
třikoše kromě Krkonoš a Králického Sněžníku také v Krušných horách, Orlických
horách, Jeseníkách, Beskydech, Javornících, ale také v Novém Městě na Moravě.
Ředitel komunikace Autorizované obalové společnosti EKO-KOM si chování
zodpovědných třídících návštěvníků hor zatím pochvaluje: „Přestože síť třikošů
v českých a moravských horách stále ještě rozšiřujeme, od uvedení do provozu již do nich
lidé vytřídili přes dvacet dva tun plastů a papíru. Očekáváme však ještě větší zájem,
protože jakmile to epidemiologická situace dovolí, podpoříme třídění v zimních areálech
promo akcemi a brožurkami v infocentrech a pokladnách. Zájemci již nyní najdou
informace o třídění na horách na Facebooku, Instagramu a webu tridimenasnehu.cz.“
Lucie Müllerová, tisková mluvčí EKO-KOM, a.s.,
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří sbírku pro Diakonii Broumov dne 9.3.2021 podpořili
a přispěli tak svou dobrou vůlí potřebným lidem. Sbírka obsahovala opravdu velké
množství oděvů, obuvi, přikrývek, bytového textilu a jiných potřeb do domácnosti, hraček
apod.
Děkujeme
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Děkujeme za Vaše dary a pomoc potřebným v našem regionu.
Aktuální výtěžek sledujte na www.charitahlucin.cz.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Distanční vzdělávání v MŠ
Jelikož se zavřely i mateřské školy, museli jsme také jako základní školy začít
vzdělávat děti formou distančního vzdělávání. Předškolní děti mají toto vzdělávání
povinné na rozdíl od mladších dětí, které se mohou vzdělávání účastnit dobrovolně.
Jak takové distanční vzdělávání ve školce probíhá? Dětem jsou každý týden posílány
mailem materiály k týdennímu tématu, které vytvářejí třídní učitelky. Materiály vždy
obsahují nějakou úvodní pohádku, která dětem napoví, o čem týdenní téma bude. Dále
jsou dětem posílány pracovní listy, které jsou zaměřeny na grafomotoriku, matematické
představy nebo smyslové vnímání. Jelikož se děti připravují na zápis do základní školy,
je toto procvičování důležité.
Protože každý týden ve školce něco vyrábíme, tak i doma si děti mohou něco vyrobit
podle zaslané šablony a návodu. Děti si také mohou zacvičit, zatančit nebo zazpívat
nějakou písničku, kterou najdou v přiloženém odkazu. Seznámí se s novou básničkou,
vyluští si křížovku nebo si zahrají pexeso. Také jsou zasílány materiály k procvičování
paměti, sluchovému vnímání nebo vnímání zrakovému.
Děti, které nemají možnost si materiály vytisknout doma, mohou si je osobně
vyzvednout v předem určený den a čas v mateřské škole, kde jim paní učitelky vše
vytisknou a připraví.
Paní učitelky komunikují s rodiči pomocí e-mailu, kde se mohou rodiče s čímkoli
obrátit. Doufáme, že se zase brzy školky otevřou a budeme moci vzdělávat děti
způsobem, na který jsme zvyklí.
Anna Stříbná

Škola
V březnu tomu bylo již rok, co žáci opustili školní lavice a začali se učit jen na dálku
tzv. ,,online” pomocí počítačů či tabletů. Zprvu bylo vše nové, zajímavé, netradiční. Jak
učitelé, tak žáci se museli naučit tyto technologie ovládat a nebylo to vždy snadné.
Nadšení a chuť z poznávání nového se však časem začíná vytrácet a ze zvídavosti se
začíná stávat jen pouhá nutnost. Žákům velmi chybí sociální kontakt se svými vrstevníky
i učiteli. Všichni pociťují naléhavost této situace, ale nezbývá, než vydržet.
Kromě práce u počítačů se učitelé snaží žákům zpestřit výuku prostřednictvím
praktických činností. Děti si podle návodných videí mohou zacvičit, kreslí obrázky,
pečou, vaří, hrají na hudební nástroje, pomáhají při žehlení prádla i s drobnou domácí
údržbou. Někteří dokonce z těchto činností vytváří svá videa, která můžete najít na
stránkách naší školy. Současně probíhají i olympiády z českého jazyka, zeměpisu či
angličtiny. Jarní měsíce se vždy nesly v duchu recitačních soutěží. Tato tradice byla i letos
zachována. Její průběh však musel být přenesen do online prostředí. Žáci prvního
i druhého stupně recitovali básně z pohodlí svých domovů a bojovali ve svých třídách
a kategoriích o nejlepší umístění. Nemalý úspěch naší škole přinesla také žákyně 6. třídy
Saskia Návratová, která v celorepublikovém kole výtvarné a literární soutěže “Ulice není
herna” vyhrála se svým výtvarným dílem krásné 5. místo v III. kategorii.
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Také ve škole se stále něco děje. Momentálně proběhly rekonstrukce dalších dvou
učitelských kabinetů. Nyní vypadají velmi moderně. Spolu s praktickým vybavením se
staly příjemným zázemím pro učitele a všechny jejich pomůcky potřebné k výuce.
Nový rok 2021 byl pro mnohé nadějí, že se školy opět otevřou pro všechny. Stalo se
tak, ale jen pro žáky MŠ, prvních a druhých ročníků ZŠ. A i ti se z přítomnosti ve škole
nemohli těšit dlouho, neboť od 1. března vláda jejich provilegium zrušila. Nyní se všichni
vzdělávají distančně. Nezbývá, než doufat, že se vše brzy zlepší a žáci se budou moci
navrátit zpět do školy ke svým učitelům a spolužákům.

Online výuka
Každý, kdo nemá doma dítě školou povinné, se jistě ptá: ,,A jak vlastně ta online
výuka probíhá?” Na internetu a sociálních sítích najdete spoustu úsměvných videí. Pak si
říkáte, jestli je to pravda nebo legrace. Většina těchto komických situací opravdu vychází
z reality. Učitelé se snaží žáky naučit novým poznatkům, ale mnohdy zapomínají, že se
jedná o děti, které touží po blízkosti někoho druhého, po sdílení svých zážitků a novinek.
Samozřejmě s věkem se zájmy dětí mění. Není ale neobvyklé, že na začátku výuky je
učitel podroben křížovému výslechu. Děti zajímá, co ráno snídal, v kolik hodin vstával,
v jaké místnosti svého domu se momentálně nachází a co bude odpoledne dělat. Na
oplátku děti touží svému učiteli ukázat svůj pokojíček, oblíbené hračky, neméně častí jsou
také živí domácí mazlíčci. Jednalo by se o pěkné a příjemné zpestření hodiny, kdyby dětí
nebylo přes dvacet. Každý v tu chvíli běží něco sehnat, aby náhodou nebyl pozadu. Učiteli
je však jasné, že rozhodně nestihne probrat a procvičit vše, co si předcházející den tři
hodiny pracně připravoval. Je zapotřebí vyslechnout úplně všechny děti a sdílet s nimi
jejich trápení. Tak takto nějak to vypadalo v době, kdy online výuka začínala. Dnes už
pokojíčky všech spolužáků i učitelů děti dobře znají a výuka může začít přesně podle
plánu. K povídání jsou vyčleněny třídnické hodiny nebo osobní konzultace. Také příliš
velké třídy byly rozděleny do menších skupin. Výuka probíhá klasicky dopoledne a její
příprava je pro učitele mnohem náročnější než příprava klasické hodiny ve škole.
Nejlépe se v situaci zorientovali větší žáci. Před písemkou jim často vypadne
internet, pokazí se kamera - pak se dá dobře opisovat, nebo celý počítač
nefunguje. Takových žáků je v naší škole naštěstí jen málo. K práci se většinou staví
velmi zodpovědně. Ráno v osm hodin začínají s výukou, která trvá s přestávkami až do
odpoledních hodin. Pak si musí splnit úkoly, které mají většinou přesný termín odevzdání.
Není to jednoduché a vyžaduje to od nich dobré organizační schopnosti. Také úkolů není
málo a práce s počítačem je pro děti náročná. Online výuka tedy není žádná ,,pohodička”,
ale tvrdá práce.

Školní družina 2021
Od nového roku fungovala školní družina bohužel zase s méně dětmi, než bývá
obvyklé. Do školy se mohly vrátit pouze děti z prvních a druhých tříd. Každá třída musela
být odděleně, takže jsme využili všechny tři oddělení naší družiny. Děti byly rozděleny
podle tříd a to na 1.A, 1. B a 2. třídu. K naší velké radosti nám napadl sníh, takže jsme
trávili téměř každé odpoledne venku hrami na sněhu a zimními radovánkami. Pokud jsme
nebyli venku, hráli jsme deskové hry, malovali, vyráběli, povídali si, stavěli prostorové
objekty ze stavebnic, podle návodu i bez něj. Párkrát jsme navštívili naši školní knihovnu.
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Děti se seznámily s jejím prostředím, trávily volné chvíle čtením nebo prohlížením knih
a jednou jsme si v knihovně pustili pohádku, abychom využili všechny možnosti, které
nám zázemí knihovny poskytuje. Některé činnosti jsme zachytili na fotografiích, které
můžete shlédnout na webu školy v sekci školní družina.
Od 1. března jsou školy opět zavřené. Vychovatelky z družiny ale nezahálejí. Jsou
v kontaktu s dětmi přes paní učitelky z jednotlivých tříd. Navíc připravují dětem každý
týden několik různých činností, které bychom dělali v družině. Jedná se o návody
k různým výrobkům, vztahující se k jaru, křížovky, sportovní chvilky nebo pracovní listy.
Všechny činnosti jsou připraveny na webu školy. Děti je mohou libovolně plnit, kdy mají
čas a chce se jim. Činnosti jsou dobrovolné a pouze pro radost a potěšení dětí. Všechny
vychovatelky se už těší, až se děti vrátí zpět do školy a budou se s nimi potkávat každý
den osobně.

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2021- 2022
V souladu s § 36, odst. 4, školského zákona, v platném znění, vyhlašuji zápis do 1. třídy
k povinné školní docházce pro školní rok 2021 - 2022.

Zápis se bude konat ve čtvrtek 8. dubna 2021 od 13.00 do 18.00
v budově školy.
K zápisu k povinné školní docházce je zákonný zástupce dítěte povinen přihlásit dítě,
které dosáhne do 31. srpna 2021 šestého roku věku.
V případě, že zákonný zástupce dítěte bude žádat o odklad povinné školní docházky,
předloží ve škole v den zápisu žádost o odklad, kterou doloží doporučením školského
poradenského zařízení (pedagogicko psychologická poradna, speciálně pedagogické
centrum) a odborného lékaře (může být i registrující lékař pro děti a dorost) nebo
klinického psychologa.
V souladu s ustanovením § 3a, odstavec 7, vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním
vzdělávání v platném znění, zveřejňuji následující informace k organizaci a průběhu
zápisu.
1. Zápis proběhne v budově školy ve třídách nižšího stupně ZŠ za dodržení
hygienických opatření a na základě rezervace času.
2. K zápisu se dostaví zákonný zástupce dítěte s vyplněnou žádostí o přijetí
a zápisním listem (k vytištění na stránkách školy, v záložce Pro rodiče, Zápis do
ZŠ).
3. Zákonný zástupce dítěte přinese k zápisu rodný list dítěte a svůj občanský
průkaz.
4. Zápis se bude skládat z formální části (odevzdání žádosti, zápisního lístku), která
je povinná a motivační, dobrovolné části, ta se skládá z rozhovoru a dalších
činností s dítětem, souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte. Ten může být
přítomen u všech součástí zápisu. Záleží na zákonném zástupci, zda přijde k zápisu
s dítětem či nikoliv. Motivační část není povinná.
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V případě zhoršené epidemiologické situace nebude možná přítomnost dětí u zápisu
a motivační část proběhne dodatečně v „lepší době“.
Zákonní zástupci, kteří nemohou nebo nechtějí přijít k zápisu osobně, mohou poslat
vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí a Zápisní list na adresu školy do 12. dubna 2021.
Aby nedocházelo ke koncentraci osob, zarezervujte si čas na tel. čísle 59 50 56 127
nebo 59 75 89 127.
Na budoucí prvňáčky a vás se těší učitelé 1. stupně ZŠ: Mgr. Radmila Tománková,
Mgr. <<<<<<Jana Vilášková, Mgr. Lucie Paterová, Mgr. Šárka Kostelniková, Šárka
Štěpánová, Mgr. Jiří Šubrt a další.
V Hati 10. 3. 2021

Mgr. Rita Sobková, ředitelka školy
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FARNOST
Nový dřevěný kříž
Nový
dřevěný
kříž
na
poli
u cyklostezky v Hati požehnal v neděli
10.ledna 2021 místní kněz P. Bartłomiej
Blaszka. Iniciátory stavby byli mladí lidé z
Prajzké. Jakub Pustka z Hati kříž postavil na
svém poli a Tomáš Sekela z Kobeřic na něj
vyřezal nápisy: INRI a Pandemie – 2020 – V
kříži naděje moje.
„Tento kříž ať je svědectvím naší víry,
že v Ježíši Kristu, jeho kříži i u Panny Marie
jsme v tomto náročném období hledali naději
a Bůh nám ji dával a provázel nás. Pro další
generace a všechny , kdo se u kříže zastaví,
ať se stane místem kontemplace Boží
blízkosti,“ přeje si P. Blaszka.
Snímek archiv farnosti Hať

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Model klub Hať se zapojil do vzdělávacího projektu Průša pro
školy
Práce s 3D tiskem je v moderním školství jednou z nejpopulárnějších nových
technologií, která zábavnou formou rozvíjí kreativitu i technické myšlení. Český výrobce
3D tiskáren, firma Prusa Research, proto v letošním školním roce spustila speciální
program pro školy, vzdělávací instituce i technické kroužky s názvem Průša pro školy.
Cílem projektu je seznámit žáky a studenty s 3D tiskem, integrovat 3D tisk do výuky
a vytvořit platformu, přes kterou si budou vyučující navzájem sdílet své projekty
k modelování a tisku.
Součástí programu Průša pro školy je spoluúčast na tvorbě obsahu, do které se
zapojil Model klub Hať. Program tvorby obsahu má stanovena základní kritéria, která
kladou důraz na srozumitelnost, využití v ostatních školách a co největší zapojení
samotných studentů.
Členové Model klubu Hať ve složení Kamil Bančík, Martin Jaroš a Alfréd Kočí
vytvořili 3D model Československého lehkého opevnění vzor 37, známého jako řopík
(ŘOP). Výsledkem je zmenšený model „řopíku“, který je vytištěn na 3D tiskárně. Model
může být následně upraven, nabarven a zasazen do komplexního modelu
Československého opevnění. Podklady pro 3D tisk, stejně jako návod na vytvoření 3D
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modelu je v rámci projektu Prusa pro školy přístupný všem účastníkům. Model „řopíku“
vytvořený Model klubem Hať mohou školy po celé České republice využít k výuce
informatiky, dějepisu, výtvarné výchovy i pracovních činností.
Za vytvoření nového, originálního projektu, který školy využiji k výuce, získal Model
klub Hať od společnosti Prusa Research 3D tiskárnu Original Prusa i3 MK3S, která
poslouží k vzdělávání žáků navštěvující modelářský kroužek.

Model klub Hať pořádá letecký online šampionát
Model klub Hať zahájil online šampionát v herním leteckém simulátoru
IL- Šturmovik s názvem Ostravská operace. Soutěžní lety probíhají každý pátek od
21:00 hodin v termínu od 12. 3. 2021 do 7. 5. 2021. Do online leteckého šampionátu
zveme širokou veřejnost. Pokud se chcete zapojit do online leteckých bitev, kontaktujte
nás přes Facebook Model klub Hať, nebo e-mail model.klub.hat@seznam.cz
Model klub Hať

INZERCE
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Plačková Ludgarda

92 let

Matušková Matylda

83 let

Klemencová Berta

90 let

Šajban Ján

83 let

Csörgeiová Katarina

89 let

Tvrdá Marie

83 let

Gogolínová Leopoldina

89 let

Plachtová Terezie

82 let

Hluchníková Olga

87 let

Plačková Edeltruda

82 let

Janošová Hilda

87 let

Sedlaczková Ingeborg

82 let

Hruška Jan

85 let

Moravec Hubert

82 let

Kučerová Gabriela

85 let

Cigánová Anna

82 let

Hluchníková Felicita

85 let

Ronczka Reinhold

82 let

Kostelník Gerhold

84 let

Stašová Bedřiška

81 let

Hopenštoková Marta

84 let

Plačková Renata

80 let

Placzek Gerhard

80 let

Vedení obce Hať přeje vše
nejlepší a do dalších let
hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti.
Milí jubilanti,
jistě jste zaznamenali, že nyní k Vám domů
nedochází zástupci sociální komise popřát
k Vašim narozeninám. Činíme tak z důvodu
epidemie COVID 19.
Nechceme nakazit Vás, ani ohrozit zástupce
sociální komise.
Neobávejte se, jakmile bude situace
návštěvám příznivá, členové sociální komise
Vám za Obec Hať přijdou popřát.
Děkujeme za pochopení vzniklé situace.
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