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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
myslím si, že Vás pravidelně informujeme o veškerém dění v naší obci na webových
stránkách, prostřednictvím INFO kanálu a ve zpravodaji.
Máme za sebou trochu zvláštní „covidovou“ polovinu roku. Epidemie zasáhla celé dění
v naší obci, ale samozřejmě nejen v ní.
Veškeré kulturní akce, plesy, koncerty a všechny tradiční akce v naší obci šly stranou,
vše se soustředilo na nelehký úkol „boj s coronavirem“. Až v této době dochází
k rozvolnění všech epidemiologických opatření.
I naše zastupitelstvo obce reagovalo na opatření ministerstva zdravotnictví a zase po
roce se rozhodlo, že se Den obce bude konat v termínu 26. - 27.6. 2021. Detailněji o
programu Dne obce budete informováni na jiném místě dnešního zpravodaje.
Dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva obce, rady obce, ale i jménem svým co
nejsrdečněji pozval na již zmiňovaný Den obce. Věřím, že se rádi zúčastníte, pozvete své
známé a společně si celé odpoledne v příjemné atmosféře užijeme. Držme všichni palce,
ať nám přeje počasí a nedojde ke změně a zpřísnění epidemiologické situace.
Nemůžu opomenout měsíc květen letošního roku, který ve dnech 12. a 13.5. 2021 se
zapsal v naší obci temnější stránkou a to v podobě přívalových dešťů v těchto dnech, které
zasáhly téměř celé Hlučínsko.
Přívalové deště do naší obce přišly ve dvou etapách. 12.5.2021 byla zasažena část obce
od křižovatky ulic K Hubertu s Lipovou až na dolní Hať a 13.5.2021 byla zasažena druhá
část od zmiňované křižovatky po mysliveckou chatu směrem na Vřesinu.
Úklidové práce na splachu z polí probíhaly 12.5.2021 do pozdních nočních hodin.
Pokračovalo se následující den. Bahnem (splachem z polí) byly nejvíce zaplaveny ulice
Lipová, Na Chromině a K Remízce, které se čistily a uklízely i další dny. Zaměstnanci
obce odvezli nesčetné množství traktorových vleků bahna.
Velké poděkování patří našim předchůdcům, kteří zrealizovali Komplexní pozemkové
úpravy a díky nim byly vybudovány čtyři záchytné suché poldry, bez kterých by naše obec
byla při letošních přívalových srážkách zalita kompletně splachem z polí – bahnem.
Dovolím si apelovat na naše zemědělce, kteří, si myslím, znají přesné osevní postupy
a znají lokality s vysokou erozí půdy, aby dodržovali odpovídající protierozní opatření. Ať
už se jedná o dělení svahů příčnými pruhy nebo výsevem plodin, které nezhoršují erozní
ohrožení pozemků. Rovněž užívání těžké zemědělské techniky zhoršuje vsakovací
schopnost půdy a přispívá k rychlejšímu a většímu odtoku. Při nedodržování těchto
základních zásad pak dochází nejen ke většímu odtoku vody, ale i ke zvýšenému eroznímu
splachu.
Pokud naši zemědělci nebudou dodržovat výše uvedené zásady, bude se situace
periodicky opakovat a bude docházet k ohrožení zastavěné části obce a ke škodám na
majetku občanů či ohrožení jejich zdraví.
Zkusme se nad touto situací zamyslet, vždyť ohrožujeme bezpečnost naší obce a
ohrožujeme celkovou zástavbu naší obce.
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Všem těm, kteří dodržují pravidla hospodaření na polnostech mockrát děkuji a ty, kteří
si možná neuvědomili, co způsobují, žádám o dodržování veškerých podmínek osevních
plánů. Milí spoluobčané buďme k sobě ohleduplní.
Pro ilustraci několik fotografií z 12. a 13. května letošního roku.
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Děkuji Jednotce sboru dobrovolných hasičů obcí Hať, Bobrovníky, Darkovice,
Hlučín – Darkovičky, Hradec nad Moravicí – Jakubčovice, Kobeřice, Kozmice,
Ludgeřovice, Píšť a v neposlední řadě jednotce HZS MSK ze stanice Ostrava Přívoz, kteří pomáhali při likvidaci následků lokální záplavy v květnových dnech
v naší obci.
Jsem vděčný a cením si jejich vytrvalosti, pohotovosti, odvahy, disciplíny
a obětavosti s jakou přistoupili k plnění svých úkolů. Opět potvrdili, že jsou pro naše
obce nenahraditelnou oporou.
Velké poděkování patří i zaměstnancům obce Hať a p. Ondrovi a Jiřímu
Kostelníkovým, p. Lukáši Gajdovi i všem dalším občanům, kteří pomohli s úklidem
nánosu „hlíny – bahna“ před svými domy…
O stavebních pracích v naší obci jsme se zmiňovali v březnovém zpravodaji, každý
z Vás se určitě všímá, co se v obci staví, opravuje apod..
Pro ilustraci se zmíním pouze o akcích, které probíhaly za zavřenými dveřmi. Jedná se
o výměnu kotlů v kulturním domě, výměnu kotlů na zdravotním středisku a další z tzv.
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„neviditelných akcí“ je rekonstrukce digitální učebny v naší základní škole, která by měla
být dokončena v průběhu letošních prázdnin.
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou popřát všem příjemné prožití dovolených,
uspokojení dětských prázdninových přání, načerpání nové energie, hodně sluníčka a
především šťastné cesty a bezpečné návraty domů – do Hati.
Werner Vyletělek, starosta obce

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
rozmarné počasí v jarních měsících letošního roku značně zkomplikovalo život nám všem
a také ovlivnilo realizaci některých projektů, které byly v obci započaty a z důvodů
dešťových přeháněk také často přerušeny. Přesto se podařilo vysadit krásný nový krajinný
prvek podél účelové komunikace Příční. Jak jsem Vás již informoval v březnovém čísle,
bylo
v dané
lokalitě
vysázeno 138 ks líp
velkolistých a na 392 ks
různých keřů – hloh
obecný, růže šípková,
líska obecná, svída krvavá
a trnka obecná, které jsou
rozmístěny
v 56
skupinkách po 7 ks.
V současné době se již vše
začíná zelenat, což je
známkou
úspěšného
zakořenění.
Podél
asfaltové
polní
komunikace byl 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. Po
dobu 2 let bude firma
Mgr. Konečného, která
výsadbu
realizovala,
provádět následnou péči
spočívající ve výchovném
řezu stromů, vypletí
mulčovacích ploch a
doplnění
mulčovací
kůrou, hnojení rostlin a
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provedení ochranného nátěru před okusem zvěří. Poté přejde povinnost následné péče na
obec, která musí od data předání díla po dobu 10 let zajistit péči o dřeviny a sekání travního
porostu minimálně dva krát v roce. Pevně věřím, že zrealizovaná výsadba bude sloužit nám
všem a že nebude docházet k poškozování a k ničení vysázených stromů a keřů tak jak
tomu je u výsadby stromů za plotem na hřbitově, kde jsou javory podle názorů pozvaných
odborníků zničené herbicidy. I u tohoto projektu je udržitelnost 10 let, a proto obec bude
muset na podzim výsadbu zničených stromů obnovit a uhradit ze svého rozpočtu.
Způsobená škoda je odhadnutá na několik desítek tisíc korun. Přesná částka bude známá
až po realizaci výsadby. Uvedený projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropským
fondem pro regionální
rozvoj
v rámci
Operačního programu
Životní prostředí a to ve
výši 80 % z celkových
způsobilých výdajů.
V dubnu
bylo
vypsáno výběrové řízení
na zakázku malého
rozsahu na stavbu „Hať,
účelová
komunikace
K Remízce - Paskuda“.
Jde o výstavbu nové
komunikace
včetně
kanalizace k rodinným
domům na kopci za
hřbitovem. Celkem jsme
do veřejné zakázky
obdrželi cenové nabídky
od
7
firem.
Nejvýhodnější nabídku
jsme obdrželi od firmy
K2 stavební Moravia
s.r.o., Počáteční 429/10,
710 00 Slezská Ostrava
ve výši 1 095 800,- Kč
bez DPH. V čase, kdy
jste se začetli do stránek
tohoto zpravodaje, je již
stavba v plném proudu.
V květnu
taktéž
proběhla
výměna
atmosférických plynových kotlů za moderní kondenzační plynové kotle v budově
kulturního domu, čímž dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy a také i
nákladů na vytápění. I tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
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Za pár dnů začíná doba prázdnin a dovolených. Všem občanům a hlavně dětem, kterým
začínají prázdniny, přeji hodně sluníčka a spoustu nezapomenutelných zážitků z dovolené,
ať už vyrazíte do zahraničí nebo budete dovolenou trávit toulkami po naší krásné vlasti. Z
plánovaných dovolenkových cest Vám přeji šťastný návrat domů, do naší obce.
Mgr. Milan Šula, místostarosta obce

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 15. zasedání dne 26.5.2021 zabývalo především:
Schválením programu 15.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 14.zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od 14. zasedání ZO
Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2020 včetně pohledávek a závazků
Účetní závěrkou obce Hať za rok 2020
Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření pro ÚSC Obec Hať za rok 2020
Závěrečným účtem obce za rok 2020
Výsledkem hospodaření k 30.4.2021
Projednáním žádosti o odkoupení obecního pozemku p.č. 2825/1 k.ú. Hať
Projednáním žádosti o odkoupení obecního pozemku p.č. 3560 k.ú. Hať
Žádostí o odstoupení od žádosti o odkoupení obecního pozemku p.č.č 3041/1 k.ú. Hať
Smlouvou o spolupráci se svazkem obcí mikroregionu Hlučínska – komunitní plánování a
příprava střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko východ na období 2022-2025
- Kotlíkovými půjčkami – smlouvami o poskytnutí návratné finanční výpomoci
- Závěrečným účtem SOH za rok 2020
-

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

Finanční podporou Diakonie Broumov, která pořádá v obci sbírky šatstva
Žádostmi o odkup obecních pozemků
Žádostmi stavebníků o připojení k vodovodnímu řadu a tlakové kanalizaci
Spoluprací na projektu „Sociální automobil“ pro speciální ZŠ a MŠ Ostrava – Poruba
zakoupením reklamní plochy
Žádostí o povolení zřízení zpevněného sjezdu k nemovitosti z obecního pozemku
Opatřením k nakládání s provozní dotací zřizovatele v p.o. ZŠ a MŠ Hať
Vypsáním výběrového řízení na projekt „Hať účelová komunikace K Remízce – Paskuda“ a
jeho výsledkem
Prodloužením nájemní smlouvy na obecní byt
Žádostmi stavebníků na povolení snížení obrubníků ke vjezdům k RD a úpravě dláždění
Poskytnutím finančního daru pro Charitu Hlučín na pečovatelskou službu
Finanční podporou Linky bezpečí, z.s.
Žádostmi o odkoupení asfaltového recyklátu
Pořízením Změny č.1 Územního plánu obce Hať a poptávkovým řízením na zpracovatele
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- Vyhodnocením výběrového řízení na projekt „Digitální jazyková učebny – pořízení IT
technologie“ a návrhem Dodatku č.1 k SoD
- Smlouvou o partnerství pro projekt z Operačního programu Zaměstnanost
- Prováděním kontroly parkování vozidel v obci
- Poptávkovým řízením na vegetační úpravy v areálu ZŠ a MŠ Hať p.o.
- Návrhem rozpočtového opatření č.1/2021
- Znaleckým posudkem na pachtovní smlouvy – pronájmy obecních pozemků
- Oznámením ředitelky ZŠ a MŠ Hať p.o. o provozu mateřské školky v době prázdnin
- Návrhem programu 15.zasedání ZO
- Uzavřením Smlouvy o spolupráci se Svazkem mikroregionu Hlučínska na komunitním
plánování a přípravě střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro
Hlučínsko – východ na období 2022-2025, včetně poskytnutí mimořádného členského
příspěvku
- Žádostí o povolení částečného zpevnění plochy na obecním pozemku pro parkování vozidla
- Rekonstrukcí kulturního domu – vícepráce
- Nájemní smlouvou na tenisový kurt
- Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2020
- Závěrečným účtem obce Hať za rok 2020
- Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hať za rok 2020
- Účetní závěrkou obce Hať za rok 2020
- Vyřazením DDHM z majetku obce
- Výsledkem hospodaření k 30.4.2021
- Dodatkem č.1 ke smlouvě o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR
- Poptávkovým řízením na stavbu „Oprava gabionu v obci Hať“
- Smlouvou o spolupráci při tvorbě, aktualizaci a správě Digitální technické mapy MSK pro část
dopravní a technické infrastruktury obcí
- Žádostí o prominutí platby za stočné z důvodu úniku vody
- Změnou výplatního termínu mezd pro zaměstnance obce
- Nabídkou na odkup části pozemku do majetku obce
- Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro umístění přípojkové skříně NN
- Opravou výtluk na MK Na Chromině a Lipová

INFORMUJEME
♣ COVID -19 – očkování v ordinaci praktické lékařky MUDr. Karly Novákové
Ordinace získala opět očkovací látky, jedná se o vakcíny firmy Moderna a Johnson
& Johnson. Od pátku 4.6. 2021 se již mohou očkovat prakticky všechny věkové
kategorie. Kdo tedy ještě nemáte rezervaci v očkovacím centru a chtěli byste se očkovat,
můžete zavolat na tel. 595056133 a objednat se na konkrétní termín.
♣ Nádoby na sběr separovaného odpadu – jedlé tuky a oleje
Po obci Hať jsou rozmístěny nádoby na sběr separovaného odpadu - použitých jedlých
olejů a tuků z domácnosti (240 l černé popelnice s oranžovými víky s upraveným
vhozem). Do těchto nádob můžete odložit olej ze smažení potravin, prošlé jedlé oleje
a tuky jako máslo, rostlinné tuky, 100% tuky, sádlo, které nebudou obsahovat žádné
saponáty ani jiné chemické přípravky, větší mechanické nečistoty, jiné odpadní
materiály, zbytek jídel a vodu, obsah vody, nečistot, ztužených tuků a jiných dalších
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nečistot (nesmí přesáhnout 10 %). Tyto oleje a tuky do sběrné nádoby odkládejte
výhradně v plastových dobře uzavřených obalech - např.v PET lahvích, v krabičkách od
rostlinných tuků. V žádném případě do sběrné nádoby olej nevlévejte a neodkládejte ve
skleněných nádobách!!! Došlo by tak ke znečištění nádoby. Nádoby obci poskytla
společnost
Trafin
Oil,
která
bude
také
zajišťovat
jejich
vývoz.
Nevhazujte prázdné obaly od olejů a tuků.
Sběrné nádoby budou rozmístěny na těchto stanovištích:
• ulice Lipová (prostranství ČOV za točnou autobusů na dolní Hati)
• ulice Na Chromině (u Základní a mateřské školy)
• prostranství na ulici Lipová č.o. 52 parkoviště
♣ Platba vodného a stočného za I. pololetí roku 2021
Obec Hať nabízí svým občanům dvě možnosti platby za vodné a stočné. Úhradu můžete
provádět v hotovosti v pokladně obecního úřadu v době pokladních hodin vždy ve
stanoveném termínu pro příjem hotovosti za fakturované období nebo je možné vodné
a stočné hradit převodem z účtu. V případě volby hrazení vodného a stočného
převodem z bankovního účtu je faktura zasílána na vámi uvedený kontaktní mail.
Projevíte-li nově zájem o úhrady převodem z účtu, kontaktujte OÚ: tel.: 595020665,
mail: kalvarova@obechat.cz
Hotovostní platbu vodného a stočného za I. pololetí roku 2021 proveďte v pokladně OÚ
(přízemí)
v termínu od 2.8.2021 do 12.8.2021.
Pokladní hodiny
pondělí
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
úterý
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
středa
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
čtvrtek
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
Opis stavů vodoměrů budou provádět pracovníci obce v týdnu od 28.6.2021.
♣ Podpisy smluv o zřízení věcného břemene a smluv o dodávce vody a jejich odvádění
Vážení občané, prosíme vlastníky nemovitostí a přilehlých pozemků, kteří se ještě
nedostavili na obecní úřad k podpisu smluv: Smlouva o zřízení věcného břemene
a Smlouva o dodávce vody, aby se dostavili na obecní úřad v úřední dny:
PO a ST 8-11 a 13-17 hod, ÚT 13-15, ČT 8-11 hod.
Jedná se o vlastníky nemovitostí na ulicích K Hubertu, Rychlovecká, Sportovců,
U Střediska, Pod Olšinou, V Kotlině, Rozcestní, Na Stavech, U Zahrádek Kostelní,
Svazácká, Šelvická, Lipová a Na Chromině.
Sebou si přineste OP a 30,-Kč. Děkujeme.
♣ Mimořádné svozy odpadů
OZO Ostrava nabízí prostřednictvím Obecního úřadu Hať 110 litrové igelitové pytle na
odpad (OZO pytle). Pytle jsou opatřeny značkou OZO a jsou firmou vyváženy stejně
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jako popelnice. Dle Dodatku č.1 k ceníku OZO Ostrava č.3/2021 je cena za 1 ks 47,- Kč
včetně DPH.
V ceně je zahrnuta cena pytle, sběr, svoz a odstranění komunálního odpadu spočívající
v jeho třídění, uložení na skládky, včetně poplatku za uložení a k jiné likvidaci.
Pro stanovení ceny není rozhodující způsob, místo nakládání s odpady, počet ujetých
km sběrnými vozidly ani hmotnost odpadu. Tyto údaje jsou zahrnuty v ceně
průměrnými hodnotami.
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad
Fyzické osoby mohou v níže uvedeném časovém rozmezí a na určeném místě odevzdat
zdarma velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Přistavení a svoz kontejnerů: sobota dne 28.8.2021
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Za velkoobjemový odpad se považuje například nábytek, gauč, skříně, matrace, koberce
atd. a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti. Do přistavených
kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad (např. lepenku, eternit, obaly od
montážní pěny apod.) sklo, papír nebo odpady z podnikatelské činnosti.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU JE URČEN POUZE PRO OBČANY
S TRVALÝM POBYTEM V HATI.
MAX. MNOŽSTVÍ ODPADU: 1 PŘÍVĚSNÝ VOZÍK (CCA 4 M3)/ 1 RODINNÝ
DŮM - SBĚR NENÍ URČEN PRO VYKLÍZENÍ CELÉHO RODINNÉHO DOMU!
♣ Zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
V obci Hať je platná Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o zabezpečení veřejného
pořádku omezením hluku. Je vydána k zabezpečení místních záležitostí veřejného
pořádku a stanoví činnosti, které jsou v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, majetku a zdraví. V případě omezení hluku je to jakákoliv hlučná činnost,
např. spojená s používáním sekaček na trávu, křovinořezů, kotoučových a motorových
pil, brusek, rozbrušovaček, apod., nebo různé stavební práce jako bourání
pneumatickým kladivem, bourání lešení, apod..
Dle této platné OZV je každý povinen jakoukoliv práci či činnost spojenou s užíváním
strojů a zařízení způsobujícím hluk vykonávat na celém území obce Hať pouze ve
stanoveném časovém období a to od pondělí do pátku v čase 06.00 do 20.00 hod.
a v sobotu od 06.00 do 18.00 hod.
O nedělích, v době nočního klidu, od pondělí do pátku od 20.00 do 22.00 hod. a o
sobotách od 18.00 do 22.00 hod. se zdržet veškerých prací či činností způsobujících
hluk.
Porušení ustanovení této vyhlášky lze postihovat podle zvláštních právních předpisů.
♣ 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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♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání. Druhé
letošní vítání proběhne v neděli 26.9.2021 v 10.00 hodin. Rodiče, kteří mají zájem, aby
i jejich dítě bylo slavnostně uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce Hať
prosíme, aby tuto skutečnost oznámili s předstihem na Obci Hať – kancelář č. 17 do
10.9.2021, kde obdrží bližší informace a příslušný tiskopis k vyplnění. Přivítat je možné
novorozence s trvalým pobytem v obci Hať. Doložte rodný list dítěte a občanský průkaz
matky. Na akci je možné přizvat například také prarodiče. Program zpestří krátké
vystoupení a novorozeňátka obdrží drobné dárky.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

V obci Hať je nyní zřízen 1 box, který je umístěn před vchodem
na hřiště TJ Sokol Hať, provoz byl zahájen 3.5.2021.
Více na - https:// zbox.zasilkovna.cz/
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Webinaře o prajzštině - po našemu je fajna řeč, včil to už tym
tuplem vime
Ve dvuch mercovych dňoch pro
nas Prajzaky zrobili z projektu MAP
„Kurzy prajzštiny“. Skrz koronavirus
sme se vidželi enem přes počitač. Cełe
to řidžiła pani Eva Tvrdá, znama
šriftštelerka a děvucha z Prajzske.
Autorkou loga je Veronika Trčková
A mušim vam řeknuč - ganz fajně
było. Posmili sme se, popovědali se po
našemu, cošik noveho se dovědželi. Pozur! Bo sem je z Bolačič, a ty i paru dalšich dědin
su pry take jadro po našemu, jak nam prajeła pani Tvrda, tuž něvim, esli temu budžeče
všeci rozuměč – bo tu každa ves, inakši pes. V Kobeřicoch se ide do tětky a tam se ju
kolatě, v Bolačicoch se zas u naši četky davaju ku kafeju kołače.
Pani Tvrda nam teho telaj popovědała. Cošik o našich starych časoch (cełu tu našu
lapaliju kratko zhrnuła), potym čim je po našemu inakši (čemu nam za řekum něrozumju),
jaku mame gramatyku, jake vyrazy sme přejali od Němcuv, od kerych teho mame došč (ku
přikladu bezuch, geburtstag, onkel, apfelzina, genau, šnuptychel, šlauch…vzpomniče se
ešče na inše), jake od polskych sušeduv (štychufka, bantovač). Ku kratkemu zobaku a ganz
našemu opravdovemu „ł“ (šałky, łežky, łopata, łep, hałečka) pry ešče mame tvrde „ř“ –
přykryvka, přysmyčič, přysada … nebo tež do řyma.
Pani Tvrde a všeckym učastnikum (było nas tam kolem devadesatky v obuch dňoch)
velky Pan Buh zapłač. Bo su fajne odezvy, isto se ešče uvidžimy - tym razem dufamy, že
to budže už naživo a ne přes ty hrotske kasličky. Kdo by se chčeł přidač do grupy
tuplovanych Prajzaku (tež sem tam je), može - na fejsbuku je to pod menem Prajzština –
mluvit po našemu. Po skončeni druheho webinařa s takym fajnym napadem přišeł pan
Tomáš Matýsek. Všeci sme se na obuch webinařoch ujiščili v tym, jaka je ta naša řeč fajna
a velaj sme o ni ešče něvědželi.
Esli vas zajima cošik o tym MAPu, uvařče se dobre kafe (ku temu kušček zysty)
a klikniče na http://www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ tam je teho došč. A esli chceče byč furt v obraze, tuž najlepši, jak nas budžeče sledovač
(možeče dač aji palec navrch, že se vam to podoba) na fejsbuku
https://www.facebook.com/mapyII
Jak kaj pojedžeče autem nebo polečiče fligrem (ku přikladu do teho Řyma), tuž
nězapumče:
Všudy dobře, ale doma na Prajzske najlepši!
Hana Paverová, MAP II

Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009111
Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009123
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Jak jsme se v roce 2020 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se Obec Hať může za rok 2020 pochlubit sběrem starého
elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 3,33 t. Na každého obyvatele
tak připadá 1,33 kg vysloužilých spotřebičů. Byla tím uspořena spotřeba elektřiny
a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy,
a recyklací se pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení o podílu na zlepšení životního
prostředí, které na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr
a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že
díky obyvatelům došlo
za rok 2020 k úspoře
produkce CO2 o 39,69
tun. Víte kolik smrků
pohltí stejné množství
CO2? 16 ks
Nebylo
nutné
vytěžit 1 949,92 litrů
ropy. Představte si, že
z tohoto množství se
pokryje
spotřeba
pohonných hmot auta
např. na cestu z Prahy
do Brna po dálnici D1 a
to 73 krát.
Došlo
také
k úspoře
20 072,86
kWh energie. Asi
stejné množství, jako
kdybychom
spustili
cyklus myčky nádobí
20073 krát.
Podařilo
se
recyklovat 1 913,16 kg
železa. Toto množství
recyklovaného železa
by bylo možné použít
pro výrobu 79 ks
nových praček, bez
nutnosti těžby železné
rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo získat 67,53 kg mědi, což by postačilo
pro ražbu 12005 1€ mincí, nebo 83,42 kg hliníku, který by stačil na výrobu 5562 plechovek
o objemu 0,33 l.
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Virtuální exkurze v elektrárnách: Díky obřímu
zájmu připravil ČEZ nové studio i program
V době covidové distanční výuky se staly virtuální výpravy
do nejstřeženějších prostor Česka doslova hitem, energetici je
proto ještě vylepšili a nabízejí show,
jaká tu ještě nebyla! Elektrárny
Skupiny ČEZ mohou nyní zájemci
navštívit
ze
speciálního
interaktivního TV studia. Během
virtuálního výletu do jaderných
elektráren Dukovany a Temelín nebo
k zeleným obnovitelným zdrojům
čekají účastníky unikátní pokusy,
praktické ukázky a soutěže o ceny.
Prohlídky „Virtuálně v elektrárně“
absolvovalo z pohodlí domova už
přes 31 tisíc školáků i dospělých
zájemců.
Proč nosí jaderníci žluté kombinézy? Kolik nožiček má chladicí věž? A jak dlouhý je
list větrné elektrárny? To je jen drobná ochutnávka bohatého energetického menu, který
začali ve virtuálním televizním studiu ČEZ servírovat profesionální moderátoři, zkušení
elektrárenští průvodci a experti na telefonu. Zbrusu nový formát exkurzí do ekologických
energetických provozů oživuje distanční výuku na školách a zpestřuje lidem jednotvárné
dny bez zábavy.
Na co ještě se mohou účastníci vylepšeného formátu on-line prohlídek elektráren těšit?
Špičková technika interaktivního TV studia umožňuje propojit unikátní 3D modely,
animace a videa ze zákulisí. Další novinkou jsou fyzikální pokusy, originální rekvizity
dovezené přímo z elektráren a prostor pro divácké dotazy. Někteří z virtuální show
neodejdou s prázdnou, mají totiž možnost vyhrát v soutěžích o ceny. „Hosté se s námi
podívají i tam, kam se při běžných
exkurzích nedostanou. Hravou a
názornou formou jim ukážeme, jak se
rodí bezemisní energie a kam se ubírá
moderní energetika 21. století.
Doufám, že v létě budeme moci naše
infocentra a elektrárny znovu otevřít,
aby si u nás naši virtuální návštěvníci
získané znalosti ověřili. On-line
prohlídky ale v určité podobě
plánujeme zachovat i nadále,“ říká Kateřina Bartůšková.
Zájem o on-line prohlídky je obrovský, od jejich spuštění na konci loňského roku se
k do elektráren virtuálně podívalo už přes 31 tisíc návštěvníků. „A to nemluvím
o pozitivních ohlasech, kterých přišlo nepočítaně. Tohle všechno nás přivedlo na myšlenku
posunout hranice ještě o kousek dál a nabídnout lidem v této nelehké době zážitek, na který
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opravdu nezapomenou. Vymysleli jsme pro ně program, který je ještě rozmanitější,
interaktivnější a zábavnější. Těší nás, že touto cestou pomáháme studentům i učitelům
zpestřit distanční výuku a umožňujeme lidem alespoň virtuálně cestovat. Věříme, že je
zbrusu nová podoba našeho on-line bádání v zákulisí elektráren nabije nejen poznáním,
ale i pozitivní energií,“ vysvětluje vedoucí infocenter Skupiny ČEZ Kateřina
Bartůšková.
Účast na prohlídkách bezemisních elektráren si zájemci zajistí jednoduše na webu
www.virtualnevelektrarne.cz. On-line přenos z televizního studia bude probíhat až do
konce školního roku. Na každý všední den je vypsáno až 8 termínů hodinových exkurzí –
dopoledne pro školy, odpoledne i pro veřejnost. Připojení probíhá přes platformu MS
Teams. Všechny exkurze jsou zdarma.
Projekt „Virtuálně v elektrárně“ doplňuje pestrou nabídku vzdělávacích aktivit, které
Skupina ČEZ nabízí dětem i učitelům navzdory epidemii. V on-line prostředí například
pokračují interaktivní besedy Energie – budoucnost lidstva, týdně také přibývají novinky
a zajímavosti na vzdělávacím portálu www.svetenergie.cz.
ČEZ, a. s., pracoviště Dům Energetiky Ostrava
vladislav.sobol@cez.cz; 725 595 417, www.cez.cz

Děti a závislost na telefonu: Co je normální a co už je moc?
Ať se nám to líbí nebo ne, digitální
technologie začínají být nedílnou součástí
našich životů. Zejména pro děti jsou už
něčím naprosto samozřejmým. Přinášejí
mnoho dobrého, v mnoha ohledech dokáží
ulehčit naše životy, ale stejně jako jinde, i
tady platí, že všeho moc škodí.
Spousta dětí před obrazovkou
telefonu nebo počítače tráví celé dny.
Všechnu jejich aktivitu ale samozřejmě
nemůžeme házet do jednoho pytle.
V současné době jsou počítače hojně zapojovány do výuky, vrstevnické konverzace se
přesouvají do online prostředí a internet může být zdrojem užitečných informací. Na druhé
straně bezcílné scrollování a pasivní konzumování obsahu není rozhodně ideální náplní
všedních dní.
Pozor na varovné signály!
Na smartphonech, sociálních sítí, počítačových hrách i internetu jako takovém si lze
vypěstovat závislost. Měli byste zpozornět, pokud si u svého dítěte všímáte toho, že jeho
online aktivity jsou centrem veškerého dění a všechny ostatní zájmy, koníčky a přátelé
jdou stranou. Varovným signálem také je, pokud se vaše dítě na čas strávený
u počítače/telefonu vysloveně těší, nemyslí na nic jiného a zároveň je velmi podrážděné
v případě, že je mu tato kratochvíle odepřena.
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Tráví-li dítě celý den sezením před počítačem, mobilem nebo tabletem, je to obrovský
nápor pro oči i pohybový aparát. Stejně jako se dospělým doporučuje vybalancovat sedavý
způsob zaměstnání pohybem, ani děti by na fyzickou aktivitu rozhodně neměly zapomínat.
Celodenní působení modrého světla může také narušit spánkový režim dítěte.
Jak nastavit pravidla?
Nabízí se otázka, jak se něčemu takovému vyvarovat? Rodiče mají mnohdy mylnou
představu, že řešením je absolutní zákaz telefonu i počítače. Bohužel to obvykle příliš
nefunguje, ba naopak. Pravidla a hranice jsou sice namístě, ale měly by být reálné. Velmi
pomáhá, pokud jsou výsledkem vzájemné diskuze mezi vámi a dítětem. Z dlouhodobého
hlediska daleko lépe funguje, když jsou dítěti pravidla vysvětlena a dostane třeba také na
výběr z více možností. Prosté příkazy a zákazy nejsou dostačující.
Dospěláci, buďte svému dítěti vzorem
Na závěr je potřeba připomenout ještě jednu věc: děti už od mala dospělé rády
napodobují a přejímají vzorce chování svých rodičů. A tak když dítě u svého rodiče vidí,
že je telefon příjemný zdrojem odpočinku, že maminka nebo tatínek věnují té malé barevné
blikající věcičce spoustu pozornosti, nebude chtít zůstávat pozadu.
Chytré telefony i počítače jsou dobrými sluhy, ale špatnými pány. Není nic
špatného využívat výhody, které s sebou nové technologie přinášejí, neměly by se ale
stát jedinou aktivitou dětí ani rodičů.
PhDr. Michaela Miechová, psycholožka a majitelka poradny
Mojra.cz

www.mojra.cz

dTest: I vyúčtování spotřebovaných energií lze
reklamovat. Poradíme, jak na to
Většina domácností na jaře očekává vyúčtování spotřeby energií a
s ním buď nárok na vrácení přeplatku, nebo naopak povinnost zaplatit
nedoplatek. V této souvislosti však vzniká mnoho otázek. Jak se provádí
odečty? Kdy je možný samoodečet? Co vše hledat v obdrženém vyúčtování
a co dělat, když se vám výše přeplatku či nedoplatku nezdá? A jak je to
s vyúčtováním energií v nájemním bytě?
Odečty elektřiny nebo plynu provádí distributor v různé dny,
vyúčtování proto nechodí všem stejně. Odběratel má povinnost umožnit
přístup k elektroměru nebo plynoměru za účelem odečtu, o jehož termínu byl předem
informován. Jestliže tedy někdo zazvoní u vašich dveří mimo oznámenou dobu s tím, že
jde provést odečet, může se jednat o podomního obchodníka. Pokud takovému člověku
podepíšete nějaký dokument, můžete tak uzavřít nevýhodnou smlouvu na odběr energií.
Vyúčtování může být provedeno i na základě samoodečtu. Podle zákona jej lze
provést maximálně třikrát po sobě. „Vzhledem ke stále přetrvávajícímu riziku nákazy
onemocněním covid-19 řada dodavatelů i letos vyzvala domácnosti, aby provedly
samoodečet, a poskytla jim návod na jeho provedení. Jestliže si nejste jisti tím, že u vás
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distributor provedl odečet, zkontrolujte si u svého dodavatele, zda vás nevyzval
k provedení samoodečtu,“ doporučuje Eduarda Hekšová, ředitelka spotřebitelské
organizace dTest.
K odečtu odhadem pak dojde, pokud nebyl proveden fyzický odečet ani samoodečet.
Odečet odhadem lze provést jen na základě postupu daného zákonem, tedy musí vycházet
z předpokládané spotřeby daného odběrného místa.
Spolu s vyúčtováním obdržíte informaci o vzniklém přeplatku či nedoplatku. Zatímco
nedoplatek požaduje každý dodavatel energií zaplatit, ne všichni dodavatelé automaticky
vracejí přeplatky. Tam, kde se jedná o stokorunové částky, může být praktické je započíst
na další zálohy. Ovšem u vyšších částek není důvod k tomu, aby si je dodavatelé
ponechávali. Pokud vám vznikne vysoký přeplatek, domluvte se s dodavatelem energií na
snížení záloh, protože ty mají podle zákona v souhrnu odpovídat vaší spotřebě.
Při pochybnostech o výši nedoplatku či přeplatku požádejte dodavatele o vysvětlení.
Ten je povinen vám poskytnout údaje o vaší spotřebě za poslední tři roky. Případně můžete
rovnou podat reklamaci. Spotřebitelé nejčastěji reklamují nesrovnatelnosti v uhrazených
zálohách a započtených platbách, chybný produkt či sazbu, výši stálého měsíčního platu
nebo nesprávné zúčtovací období. Abyste však mohli vyúčtování řádně zkontrolovat,
potřebujete vedle jeho základní části (A) i podrobnou část (B). Pokud ji neobdržíte,
vyžádejte si ji od dodavatele.
Podrobnosti ohledně reklamace vyúčtování najdete v obchodních podmínkách.
V nich bývá uvedena doba, do kdy lze vyúčtování reklamovat. „I když dodavatelé někdy
vyzývají k podání reklamace prostřednictvím telefonátu, doporučujeme, abyste po
prvotním informativním hovoru podali reklamaci písemně, přinejmenším e-mailem.
Získáte tím důkaz o podání a obsahu uplatněné reklamace,“ sděluje Eduarda Hekšová.
A dodává: „Uplatnění reklamace vás nezbavuje povinnosti zaplatit případný dodavatelem
vyfakturovaný nedoplatek. Pokud se později ukáže, že vaše reklamace byla
oprávněná, bude vám částka vrácena zpět.“
Reklamace musí být vyřízena do 15 dnů od jejího doručení dodavateli. Uzná-li
dodavatel, že ve vyúčtování pochybil, je povinen vyrovnat rozdíl v platbách do 30 dnů
od doručení reklamace. Pokud lhůtu nedodrží, vzniká spotřebiteli u elektřiny právo na
600 korun za každý den zpoždění, maximálně 24 tisíc korun. U plynu se jedná o částku
750 korun, maximálně 7500 korun. Toto právo však musíte uplatnit do 60 dnů od uplynutí
lhůty pro vyřízení reklamace, jinak zanikne.
Pokud vaše reklamace není vyřízena v zákonné lhůtě nebo nesouhlasíte s jejím
výsledkem, můžete se obrátit na Energetický regulační úřad, případně na soud.
Trochu jiná pravidla platí u nájmu bytu. Pokud je smlouva o dodávkách energií
vedena na pronajímatele a nájemce mu platí za energie zálohově, je pronajímatel povinen
předložit nájemci vyúčtování spotřebovaných energií do čtyř měsíců po skončení
zúčtovacího období. „Za zpoždění má nájemce právo na úhradu pokuty ze strany
pronajímatele, a to ve výši 50 korun za každý den, pokud to bylo domluveno například
v nájemní smlouvě. Pokutu ovšem pronajímatel neplatí, když sám neobdrží vyúčtování od
svého dodavatele. V takovém případě musí nájemci vyúčtování předat, jakmile jej budete
mít k dispozici,“ uvádí Eduarda Hekšová. A uzavírá: „Nájemce může žádat po
pronajímateli podklady pro vyúčtování a podávat námitky proti němu. Při nespokojenosti
s vyúčtováním se pak může bránit soudní cestou.“
Lucie Korbeliusová, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874
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Výsledky koledování v roce 2021
Celkem vykoledováno: 1 741 259 Kč
Statické pokladničky: 1 464 443 Kč
Online koleda: 276 816 Kč
Část pro Hlučínsko dle určeného klíče (65 %) – 1 131 818 Kč
Výtěžek ze statických pokladniček
OBEC

Částka

Antošovice

11 400 Kč

Bělá
Bohuslavice

15 184 Kč
89 531 Kč

Bolatice
Borová
Darkovice
Dolní Benešov
Zábřeh
Hať
Hlučín - Bobrovníky
Hlučín –
Darkovičky
Hlučín - město

100 845 Kč

OBEC

Částka

Kravaře, včetně Koutů
a Dvořiska

176 632 Kč

Ludgeřovice

119 059 Kč

Markvartovice

30 078 Kč

50 538 Kč

Píšť

78 103 Kč

70 747 Kč

Rohov

23 345 Kč

68 536 Kč

Strahovice

30 803 Kč

Sudice

25 041 Kč

Šilheřovice

47 677 Kč

Štěpánkovice

84 278 Kč

6 866 Kč
20 672 Kč
151 585 Kč

Chuchelná

44 100 Kč

Třebom

3 817 Kč

Kobeřice

95 770 Kč

Vřesina

48 211 Kč

Kozmice

46 245 Kč

Závada

25 380 Kč

Z celého srdce děkujeme všem dárcům, dobrovolníkům, zástupcům obcí a farností. Sbírku
zásadním způsobem ovlivnila protiepidemická opatření a nemohlo proběhnout fyzické
koledování. I přesto se na pomoc potřebným podařilo vybrat obrovskou částku. A to jen
díky vašim otevřeným srdcím a ochotě pomoci. Moc si toho vážíme.
Vaše Charita Hlučín
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DÁRCI KRVE – POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!
Krevní centrum FN Ostrava vyzývá
všechny zdravé dárce krve – přijďte
co nejdříve k odběru!
Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve
je
opravdu
velká a
zásoby
rychle
ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně
i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty
proto potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004 nebo emailem krevni.centrum@fno.cz nebo online přes webový formulář na konkrétní datum a
čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

KULTURA
Dny obce Hať, tentokrát „narychlo”
Zřejmě neexistuje nikdo, kdo by za poslední víc jak rok, žil zcela stejným způsobem,
jako před Covidem. Omezení se dotkly nejen našich osobních životů, taktéž společenského
a kulturního dění v naší obci. V roce 2020 jsme měli pro vás přichystaný den obce se
skvělými interprety. Nicméně, tehdejší situace nás donutila vše zrušit. Nejistota, kterou
jsme všichni prožívali přes zimní období se projevila i v tom, že jsme prozatím nic
neplánovali, netušíc co a jak bude povoleno.
Jsme nicméně velmi rádi, že před 2 týdny se zastupitelstvo obce Hať rozhodlo o tom,
že se pokusíme udělat v letošním roce Dny obce v tradičním termínu. Běžné přípravy této
akce trvají asi půl roku a nyní jsme to museli zvládnout za několik dnů. Proto jsme této
akci dali přídomek „narychlo“. Nebojte se, akce nebude rychlá, ba naopak. Rozhodli jsme
se ji rozšířit i do nedělního dne, ať si to pořádně vychutnáme různým způsobem – v poklidu
i v radosti.
Dovolte mi tedy, abych vám představil program, který je pro vás téměř plně
připravený. Na začátek důležitá data: začínáme v sobotu 26.6.2021 od 15:00. Akci
nastartujeme silně lokálně. Zahraje nám totiž speciálně k této akci utvořený KOZEL
FAMILY BAND, který přednese nestárnoucí šlágry pod taktovkou Pavla Kozla, jeho
rodiny a přátel. Zpívat bude Natálka Baďurová i zahraniční zpěvačka. Nechme se
překvapit. Posléze se můžeme těšit na další pokračování haťské muziky a to tentokrát
v podání kapely HAFUN. Tato kapela vznikla zejména díky tomu, že v uplynulém roce
nešlo cestovat. Proto se pár haťských hudebníků dalo dohromady a občas si spolu zahraje.
19

Kapela zahraje pár známých písniček ke společnému zpívání. V přípravě programu
myslíme i na ty dříve narozené. Zejména pro ně zahraje CIMBALOVÁ MUZIKA FRIŠ.
Jedná se o zřejmě nejlepší cimbálovku v širokém okolí. Podvečer bude patřit legendární
muzice v podání BEATLES COLLECTION BAND, kteří hráli v hati na prvních dnech
obce. Vrací se tedy zpět a my se
můžeme těšit na věrné podání
známých
britských
melodií.
MARTIN
HARRICH
S KAPELOU bude rozhodně velmi
inspirativní vystoupení tohoto
finalisty Československé superstar.
Martin už není jen puberťák
s hezkým úsměvem, je výborný
muzikant a bavič. Kapelu NEBE
zřejmě
nemusíme
dlouze
představovat. Její lídr a zpěvák Petr
MARTIN HARICH
Harazin je výborný textař, který
spolupracuje dlouhá léta s kapelou Kryštof, ale poslední dobou si nechává výborné pecky
i pro svou vlastní kapelu. Písnička „Stella“ s Přemkem Forejtem se stala ihned hitem.
Sobotní program uzavře kapela ELÁN MORAVA, hrající převážně ty největší hitovky
jejich slovenských vzorů. Program by měl končit kolem půlnoci.
A teď pozor, novinka!
Tentokrát budeme mít
možnost se setkat ještě
druhý den v neděli 27.6.,
kdy od 14:30 bude prostor
pro PIANO ANYWHERE,
za který zasedne náš místní
skvělý klavírista Honza
Kuchař společně s jeho
kolegou
hrajícím
na
saxofon. Těšit se můžete na
známé písničky ve velmi
vlídné úpravě – ideální
KAPELA NEBE
doprovod k vaši nedělní
kávě a koláči, které se budou
na místě taktéž prodávat. Největším vyvrcholením celých oslav bude nedělní koncert
KATEŘINY MARIE TICHÉ S KAPELOU BANDJEEZ. Tato zpěvačka získala
v posledním ročníků cenu Český slavík v kategorii „objev roku“. Před několika týdny
oznámila spojení s kapelou Bandjeez, která doprovázela v tomto roce zesnulého zpěváka
Davida Stypku, hrát budou tedy písně jak Katky, tak i Davida. Je pro nás velkou ctí, že
právě v Hati zahraje Katka s kapelou svůj první veřejný koncert!!!
Pevně věříme, že i tento narychlo sestavený program bude pro vás zajímavý.
Samozřejmostí je taktéž občerstvení, anebo doprovodný program pro děti. Děkujeme všem
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KATEŘINY MARIE TICHÁ S KAPELOU BANDJEEZ

spolkům či jednotlivcům za
zapojení do této aktivity.
Pevně
věříme,
že
epidemiologická situace bude
příznivá a vydaná nařízení
budou
pro
návštěvníky
dosažitelná.
Obec,
jako
pořadatel
akce
nenese
zodpovědnost za jednotlivé
návštěvníky akce, ale pevně
věříme, že vše proběhne
v pořádku a ke spokojenosti a
bezpečí všech.
Daniel Cieślar, zastupitel a
dramaturg Dnů obce
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KNIHOVNA
Vážení čtenáři,
v měsíci květnu byla v naší knihovně provedena revize
knih pracovníky Knihovny Petra Bezruče v Opavě, při které
bylo zrevidováno 5932 knih a také velké množství knih bylo
vyřazeno. Tyto vyřazené knihy si můžete zakoupit za cenu
5,-Kč/ks.
Nyní již se vyřazené knihy nahrazují novými, tak bych
Vás chtěla pozvat do naší knihovny k zapůjčení knih i časopisů.
Vaše knihovnice M. Kalvarová

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Online výuka
Během měsíce května, se nám již všichni žáci vrátili do lavic a byla opět v plné míře
obnovena prezenční výuka. Sice je potřeba nadále dodržovat režimová opatření (testování,
roušky, zákaz zpěvu …), ale to jsou už jen maličkosti, důležité je, že máme žáky zpátky
ve škole.
Po návratu žáků do školy, jsme požádali zákonné zástupce žáků o vyplnění krátkého
dotazníku týkajícího se hodnocení online výuky a rádi bychom vás nyní seznámili
s výsledky šetření.
Z odpovědí (celkem přišlo 190 odpovědí) vyplynulo:
1. Měli jste k dispozici všechny potřebné informace od vedení školy o organizaci
výuky, důležitých termínech, nastavení distančního vzdělávání apod.?
99,5% ano, spíše ano
0,5% spíše ne
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2. Podařilo se vám nastavit a držet "školní režim"(podobný tomu - dopoledne škola
a odpoledne úkoly a vlastní zájmy)?
44,7% ano
40,5% ano, ale nebylo to jednoduché
8,4% ne, i když jsme se snažili
- ostatní byly individuální odpovědi

3. Počet online hodin
82,6% byl dostatečný
15% byl nedostatečný

4. Množství zadávané práce (samostatná práce, úkoly)
79,5% tak akorát
2,6% málo
5,8% velké, nešlo to stihnout
- ostatní byly individuální odpovědi
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5. Do jaké míry jste byli celkově spokojeni s distanční výukou?
85,2% spokojeni
11% nespokojeni
- ostatní byly individuální odpovědi

6. Zadávání hodnocení jednotlivých předmětů v Google učebně (informace o
známkách a přehled o splněných a nesplněných úkolech)
85,8% bylo přehledné a srozumitelné, pomohlo nám v orientaci zhlédnutí návodných
videí
6,8% nepřehledné
- ostatní byly individuální odpovědi

Děkujeme všem za připomínky, náměty a slova díků, kterých nebylo málo a se
kterými se seznámili všichni vyučující. Velmi si vážíme vzájemné spolupráce rodičů se
školou, obzvlášť v této době, která je pro nás všechny složitá.

Den země
Dne 22. dubna jsme si připomněli svátek naší planety Den Země. I přes překážku v
podobě distanční výuky vytvořili naši žáci i učitelé různé aktivity napříč předměty a
ročníky.
V prvních třídách si žáčci povídali o tom, jak je planeta Země pro nás důležitá nebo
proč ji musíme chránit. Také jí k svátku nakreslili obrázek. Žáci z 1.B si uvědomili, že
každodenním tříděním odpadků se také podílí na zdraví Země. Na základě správného
počítání příkladů se dozvěděli, jak naše planeta vypadá.
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Druháčci tvořili obraz Zeměkoule s dětmi.
Třeťáci si povídali o tom, co tento mezinárodní svátek znamená a jak se ve světě slaví.
Žáci se také podělili o své zkušenosti s tímto dnem z minulých let. Společně vystřihovali
obrázky a lepili je ke správné fotografii planety Země podle toho, jak přírodu chráníme
nebo ji naopak ničíme. Zopakovali si také správné třídění odpadu. Nakonec si měli
představit kouzelnou květinu, díky které by pomohli k ochraně přírody. Jejich úkolem bylo
napsat, jak by se to mohlo odehrát a co by se mohlo stát.
Čtvrťáci psali přání ke Dni Země.
Naši páťáci se zaměřili na recyklaci odpadů. Rozdělili se do tří skupinek a vytvořili
informační tabulky o recyklaci papíru, plastu a skla. Žáci pracovali s informacemi
z internetu i časopisů. Během práce se dozvěděli spoustu nových informací, např. že papír
tvoří 25 % odpadu na skládkách, že recyklace jedné tuny papíru může zachránit až 17
stromů nebo že se z našich obcí odveze za rok asi 110 tisíc tun plastů. Žáci se do práce
vrhli s vervou a správným zápalem pro týmovou práci. Výsledek jejich snahy můžete

posoudit sami na chodbě nižšího stupně.
Na druhém stupni žáci pracovali většinou v jednotlivých předmětech. Ve vaření si
povídali o plýtvání potravin a o tom, jak správně zacházet se zbytky jídel. V občanské
výchově se zapojili do aktivního sbírání odpadků a uklízení přírody.
V rámci výuky Přírodopisu v šesté třídě si žáci připomněli důležitost čisté vody a
výskytu některých živočichů, zejména raka jako zástupce korýšů. Rak je totiž spolehlivým
indikátorem čistoty vod a navíc, k její čistotě i přispívá.
V hodinách výtvarné výchovy v 7. třídě si žáci vybrali ekologický problém Země a
výtvarně ho znázornili. Na online hodině matematiky v obou sedmých třídách žáci
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zpracovali do tabulek odpovědi na otázky, které si sami vytvořili. Otázky souvisely
samozřejmě se Dnem Země.
Žáci 8. třídy nejdříve zhlédli video týkající
se historie Dne Země a potom si zkusili
odpovědět na otázky ve dvou kvízech. Ti
"nejodvážnější", kteří chtěli opravdu přispět
k tomu, aby byla naše planeta Země čistější, si
udělali procházku do přírody. Vzali si s sebou
igelitku a cestou posbírali odpadky, které při
procházce našli. Nalezené odpadky měli za úkol
roztřídit a vhodit kam patří. Ve výtvarné výchově
měli navrhnout obal na knížku, která se zabývá
ekologickou problematikou Země.
V deváté třídě hovořili o vodě z chemického
hlediska a měli za úkol doplnit krátký text.
Podobným způsobem pracovali i v českém
jazyce, ve kterém prováděli komplexní rozbor
textu na téma Den Země. V anglickém jazyce si
nejdříve otestovali své znalosti o přírodě pomocí
různých her a poté si každý žák nakreslil planetu
Zemi a zároveň k ní připojil obrázky, které
znázorňovaly, čím přírodě člověk škodí a čím naopak pomáhá.

Hmyzí domeček
V měsíci květnu dostala třída 2. A krásný dárek v podobě hmyzího domečku. Jedná
se o menší dřevěnou stavbu, do které se postupem času nastěhuje různorodý hmyz. Ten
pak mohou žáci nejen této třídy pozorovat. Domeček vyrobil a daroval dědeček jednoho
z žáčků, pan Krzikalla. Tímto mu moc děkujeme a doufáme, že již brzy bude stavba plná
života.
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Závěr školního roku se blíží
Všichni žáci naší školy už netrpělivě očekávají vytoužené a letos opravdu zasloužené
letní prázdniny. Tento školní rok byl velmi náročný. Střídání prezenční a online výuky,
pravidelná dezinfekce rukou, nošení roušek a testování není nic příjemného jak pro děti,

tak i pro učitele. Ti musí každý týden své žáky před výukou otestovat. A jak to vše probíhá?
Učitel si odvádí žáky do třídy, kde jim rozdá jednotlivé testy. Pak říká pokyny, které děti
současně plní. Každý žák si svůj test dělá sám. V případě potíží mu učitel pomůže. Poté se
čeká určenou dobu na výsledek, který učitel zapisuje do archu. Tyto výsledky celé školy
se dále hlásí do CovidFormsApp.
Aby žáci nemuseli trávit celou dobu výuky jen v budově školy, kde donedávna
museli mít roušky, využívají učitelé i venkovní prostory. Zde mohou čas trávit i bez
ochrany horních cest dýchacích. Jedná se převážně o dvorek, kde byly instalovány lavice
a stoly. Dalším velmi příjemným místem je nově zbudovaný altán v prostorách zahrady
mateřské školy. Také o velké přestávce, kdy žáci svačí, se za příznivého počasí chodí ven
na dvorek.
V letošním školním roce končí na naší škole povinnou školní docházku 23 žáků - 10
dívek a 13 chlapců.
Žáci si podávali v prvním kole 2 přihlášky na střední školy. Měli možnost se přihlásit
na střední školy s výučním listem nebo na střední školy s maturitou. Žáci konali na všechny
střední školy s maturitou jednotné přijímací zkoušky z matematiky a jazyka českého. Tyto
zkoušky mohli konat 2x a lepší výsledek se jim započítal.
Na střední školu s maturitou se hlásilo 15 žáků a na střední školu s výučním listem
8 žáků.

Všem přejeme mnoho štěstí a krásné prázdniny!
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Mateřská škola
Je červen a pomalu nám končí školní rok 2020/21. Jen málokdo v září tušil, jak nám
virová pandemie zkomplikuje život. Ale drželi jsme se statečně, prokousali jsme se
distanční výukou, karanténami a nyní si užíváme poslední měsíc všichni společně.
1.6. a 15.6. proběhlo v naší MŠ fotografování. Budoucí prvňáčci se fotili samostatně
na tablo, které bude vystaveno veřejně a sami budete překvapeni, jak to všem na fotce sluší.
V úterý 8.6. si vyjely děti ze 2. třídy Motýlkové a 4. třídy Berušky do Planetária v Ostravě
– Porubě. Zajímavým povídáním, pohádkou o hvězdách i samotnou prohlídkou planetária
byly děti nadšené. Děti ze 3. třídy Sluníčka si užily tento výlet ve středu 9.6. První třída
Květinky se zúčastnila 16.6. besedy se zdravotní tématikou „Méďa zdravotník na
hřišti“.
Ve středu 23.6. zveme všechny rodiče budoucích školáků do naší tělocvičny. Bude
se konat v 16.15 hodin Slavnostní rozloučení s předškoláky. Krátkým programem se děti
rozloučí s mateřskou školou, kde prožily hodně krásných chvil a rodiče poznají, že už
opravdu nastal čas jít dál…
Na pátek 25. 6. si paní učitelky připravily pro děti z 1., 2. a 4. třídy zábavné
odpoledne plné soutěží, tance a opékání párků s rodiči na hřišti TJ Sokol Hať nazvané
OSLAVA KONCE ŠKOLNÍHO ROKU. 3. třída bude mít své rozloučení na své
zahradě.

Přejeme všem dětem KRÁSNÉ A POHODOVÉ PRÁZDNINY, hodně
skvělých zážitků
a budoucím prvňáčkům ŠŤASTNÉ vykročení do 1. třídy ZŠ!
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
TJ Sokol Hať informuje
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vás za uplynulé období seznámil s tím, co
se dělo nového v haťském Sokolu.
V areálu probíhaly několikrát ročně brigády na údržbu areálu,
Úklid tribuny, opravy a natření fasády garáže a výběrčí kabiny.
Dále jsme natřeli zábradlí, posezení a vrata garáží. Pořádali jsme
také hony na krtka a myši. Také jsme opravili válec, kde jsme identifikovali závadu a bylo
to rozbité ložisko. Dále jsme nachystali hřiště, tak aby se mohlo zavlažovat, ve spolupráci
s obcí jsme hřiště poválcovali. V hlavní budově bylo doděláno vytápění klubovny a kabiny
rozhodčích. V průběhy letošní sezóny ještě proběhne rekonstrukce kabin žáků a
benjamínků. Na tomto místě mi dovolte poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
podíleli na všech těchto akcích, ať už osobně, nebo i finančně. Dále děkujeme OÚ Hať za
dar nových stolů a židlí do sokolovny. Jsme neskonale vděční hlavně Radě obce a
Zastupitelstvu obce v čele se starostou panem Wernerem Vyletělkem za doslova
neskutečnou finanční podporu, díky níž se náš areál zařadil mezi nejhezčí sportoviště
v širokém okolí a můžeme pokračovat v jeho postupných opravách.
Další událostí, která by neměla uniknout oku pozorného čtenáře, je že se dne 4.6.2021
konala Valná hromada. Valné hromady se účastnilo 35 členů z 60 pozvaných. Proběhly
rovněž doplňující volby do výkonného výboru. VV nyní bude pracovat ve složení: Ing.
Rostislav Pavlenka – předseda, Ing. Jiří Machalla – místopředseda, Ing. Miroslav Janík,
Jakub Janík, Lukáš Tyleček a novými členy jsou Ing. Radek Chmelař a Ing. Lukáš Cigán.
Dále bych Vás chtěl pozvat na pár akcí, které přímo pořádáme nebo se na nich aspoň
podílíme. Jako první zmíním naše přátelská utkání. První z nich se odehrálo v sobotu 12.6.
v Darkovicích. Odveta bude v pátek 25.6. v 17:30 v Hati. O den později – 26.6. - se
dopoledne koná tradiční žákovský turnaj „O pohár starosty obce Hať“. Odpoledne se
můžete přesunout před haťský KD, kde po roční pauze bude probíhat Den obce. Náš stánek
samozřejmě bude na místě, abychom uhasili Vaši žízeň. Co se týče dalších přípravných
utkání, tak na měsíc červenec jsou stále volné termíny, ale určitě se na pár zápasech
uvidíme. Nejpozději se však uvidíme 1.8.2021 na tradičním Turnaji v Šilheřovicích. Letos
se jej s největší pravděpodobností budou účastnit družstva pořádajících Šilheřovic, dále
pak Ludgeřovic, Darkoviček a naše družstvo. Letos ovšem nastane drobná změna. Turnaj
bude pouze jednodenní a bude se hrát turnajovým způsobem. Aktuální rozpis i s výsledky
budou k vidění na vývěsce před obchodem na horní Hati, na Infokanálu obce Hať a nově
i na oživených facebookových stránkách TJ Sokol Hať.
Závěrem bych chtěl sdělit, že náš tradiční turnaj HAPOKO, by se měl uskutečnit po
roční pauze v termínu 7.-8.8.2021. Soutěžní sezóna by měla být zahájena o víkendu
14.- 15.8.2021. Tyto termíny jsou ovšem tak daleko, že si netroufám odhadnout, zda se
budou konat.
za VV TJ Sokol Hať, Rostislav Pavlenka
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Retro Chrchel a Bugatti Step se uskuteční v závislosti na
epidemické situaci
Během letních měsíců, v závislosti na aktuální epidemické situaci, plánuje Model
klub Hať uspořádat soutěže Retro Chrchel, Bugatti Step a letní kino. Přesné termíny akcí
zatím nejsou stanoveny. Aktuální informace se dozvíte na Facebooku Model klub Hať a
na webových stránkách modelklubhat.blogspot.com. Kromě těchto akcí již běžně probíhají
klubové modelářské soutěže v přesnosti přistání.
Model klub Hať

Model klub Hať uspořádal pro děti výlet do muzea
v Chuchelné
Model klub Hať se po roční pauze vydal v pátek 11. června na vzdělávací výlet,
kterého se zúčastnilo 21 dětí ze ZŠ v Hati, převážně ze 4. až 7. třídy. Cílem výletu bylo
muzeum v Chuchelné.
Výlet byl zahájen pěším přesunem od základní školy přes les Hubert do Píště. Po cestě
dostaly děti občerstvení, které zahrnovalo nanuky, pití a banány. Z Píště jsme autobusem
dojeli do Chuchelné, kde pro děti byl připraven navigační úkol. Najít veřejné ohniště, nad
kterým kroužil RC model. Po splnění úkolu jsme si opekli párky a vyrazili na hlavní bod
našeho výletu. Prohlídku muzea v Chuchelné, jehož 13 stálých expozic je zaměřeno na 2.
světovou válku a historii Hlučínska. Po prohlídce muzea následovala cesta autobusem zpět
do Hati.
Věříme, že děti si výlet užily, zažily mnoho zábavy a rozšířily své znalosti historie.
Výlet byl pro všechny zúčastněné děti zdarma. Veškeré náklady hradil Model klub Hať.
Závěrem děkujeme paní Ritě Sobkové, ředitelce ZŠ v Hati za uvolnění zúčastněných žáků
z výuky.
Model klub Hať
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INZERCE

Hledám paní, která by 4-5x do roka se postarala o náš
hrob v Hati za finanční odměnu.
Cena dohodou.
Je to jednohrob s deskou. Jedná se o očištění,
ozdobení + svíčky.
Rodina Aloise Placzka z Hati.
Prosím volejte na tel. 777 84 21 06
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Bortlíková Edeltrauda

93 let

Jiříková Lucie

83 let

Gencová Edita

91 let

Adamčíková Marie

83 let

Kolasková Anna

91 let

Plačková Lena

82 let

Lichorobiec Vladislav

90 let

Mokrá Valburga

81 let

Plačková Gertruda

90 let

Gajdová Edeltrauda

80 let

Ronczková Anna

90 let

Mokrá Olga

80 let

Tomalová Apolonie

88 let

Lukášová Irmgard

80 let

Riemrová Anna

87 let

Kalvarová Gertruda

87 let

Popelková Marie

86 let

Cigánová Hedvika

86 let

Matuška Erhard

86 let

Tesař Erich

85 let

Klemencová Eliška

85 let

Staš Rudolf

85 let

Cigánová Marie

85 let

Štěpán Bernard

85 let

Matuška Karel

84 let

Tylečková Alena

83 let

Dvořáková Feleicita

83 let

Kuchař Hubert

83 let

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