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SLOVO STAROSTY
„Dokud bude podzim,

nebudu mít dost rukou,
pláten a barev na malování krásy,
kterou vidím."
Vincent van Gogh

Vážení spoluobčané,
letošní léto je již nenávratně za námi a podzim se již přihlásil o své slovo. Je to čas,
kdy sklízíme naši úrodu, někteří zavzpomínáme na vůní bramborové natě a pečených
brambor na polích. Dny se nám krátí a nastává studené počasí.
V naší obci se od 11.června 2021 nešířila nákaza nemoci COVID – 19 způsobená
novým koronavirem SARS-CoV-2, což znamenalo, že jste svědomitě dodržovali nařízená
opatření. Nicméně v době, kdy píši tyto řádky, opět máme již nakažené spoluobčany. Proto
Vás prosím, dodržujte i nadále hygienická nařízení.
V létě jsme nabyli dojmu a vše tomu nasvědčovalo, že si budeme užívat běžného
života, prázdnin, dovolených, kulturních a sportovních akcí. Po roční pauze bylo možné
dne 26.6.2021 uspořádat DEN OBCE HAŤ. Sobotní program nabídl hudbu napříč všemi
žánry. Zastupitelé obce schválili ještě druhý den slavnosti Dne obce, proto v neděli
27.6.2021 odpoledne program pokračoval a potěšil nás zájem, Vás, občanů. Vzhledem
k probíhajícímu Mistrovství Evropy ve fotbale, zápas Nizozemsko - ČR, byla dovezena
velkoplošná obrazovka a příznivci tento zápas mohli sledovat a fandit v centru obce.
A fandili výborně, ČR vyhrála 2:0. Den obce, dle Vás a reakce našich návštěvníků, se opět
vydařil. Chtěl bych poděkovat všem, kteří jakoukoliv zásluhou měli podíl na zdárném
průběhu této akce. Velké poděkování patří všem zaměstnancům obecního úřadu, místním
spolkům, všem, kteří připravili bohaté občerstvení a program pro naše děti. Hasičům patří
i poděkování za hlídání areálu do ranních hodin.
V paměti nám dlouho zůstane datum čtvrtek 24. června 2021. Obce na jižní Moravě
na pomezí Břeclavska a Hodonínska večer poznaly, co znamená v praxi slovo tornádo.
Prošlo úsekem dlouhým 26 kilometrů a širokým cca půl kilometru a ničilo vše, co mu stálo
v cestě. Naše obec se okamžitě rozhodla přispět těmto obcím vybraným dobrovolným
vstupným ze Dne obce, které činilo 160.124,-Kč a ze svého rozpočtu doplnila do částky
300.000,-Kč, což znamená, že každá obec, Lužice, Mikulčice, Hrušky, městys Moravská
Nová Ves a město Hodonín, obdrželi finanční dar ve výši 60.000,- Kč. Ve spolupráci
s Diakonií Broumov jsme ze dne na den zorganizovali sbírku oblečení pro postižené lidi.
Věřím, že všichni si uvědomili, jak důležitá je v takové době ochota pomoci druhým, i když
je osobně neznáme. Všem dárcům ze srdce děkuji.
Na přelomu července a srpna 2021 naši hasiči oslavovali 120 let od založení Sboru
dobrovolných hasičů u nás v Hati. Tak dlouho jsou již nedílnou součástí obce Hať. Chrání
nás nejen před ohněm, pomáhají v době povodní, ale i v době Covidu vypomáhají
obecnímu úřadu. Starají se o dezinfekci veřejných ploch – autobusových zastávek a hřišť.
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Dále likvidují nebezpečný hmyz, pomáhají při společenských akcích apod. Skvěle nás
reprezentují v různých soutěžích, věnují se mládeži. Patří jim velké poděkování a do
dalších let přejeme všem členům hodně zdaru a bezpečný návrat z každého výjezdu.
Tak jako v každém vydání našeho zpravodaje bych Vás chtěl seznámit
s provedenými realizovanými akcemi a co nás čeká do konce letošního roku.
Využili jsme období prázdnin v naší základní škole a dokončili jsme novou odbornou
digitální jazykovou učebnu, která vznikla sloučením dvou stávajících učeben IT
technologií. Náklady na rekonstrukci čítaly cca 2 100 000,-Kč, přičemž dotace z
Ministerstva pro místní rozvoj činila 1 900 000,-Kč. Dále se ve škole ve všech pavilonech
provedla výměna všech 262 ks radiátorových ventilů za termostatické ventily včetně
termohlavic. Další větší akcí realizovanou v posledním období byla výstavba nové
komunikace K Remízce - Paskuda.
Do konce roku bychom chtěli opravit gabion v potoku naproti Restaurace u
Sv. Mikuláše. Po dlouhých letech máme v plánu propojit MK U Bečvy s MK Lipovou
stezkou pro pěší. Při přívalových deštích v letošním květnu došlo k částečnému zničení
Staré šilheřovické cesty, tuto velmi cyklisty využívanou komunikaci se budeme snažit
v letošním roce ještě opravit.
Letošní covidovou dobu jsme využili i v našem kulturním domě, kde byla provedena
jeho modernizace. Věřím, že se všem interiér kulturního domu bude líbit, snažili jsme se
ho dle vašich přání a názorů prosvětlit. Dostal novou tvář v podobě nové opony, moderního
osvětlení, žaluzií, dále byly pořízeny nové židle, podlaha byla nově vybroušena
a nalakována. Jak se nám to povedlo, můžete posoudit sami vaší návštěvou např. při
nadcházejících obecních akcích.
Po roce covidové odmlky se letos opět konaly tradiční Haťské dožínky. Děkuji
našim zemědělcům, že se opět chopili jejich organizace. Mé velké poděkování patří všem
účastníkům neuvěřitelně dlouhého dožínkového průvodu, všem organizátorům, manželům
Hawlikovým a všem vystupujícím a účinkujícím. Zvláštní poděkování patří našim hasičům
za organizaci dopravy, požární hlídku a v neposlední řadě za dokonalé občerstvení
v průběhu dožínkového odpoledne.
Jak jste již určitě zaznamenali, do naší farnosti nastoupil nový duchovní správce
P. Mgr. Bc. David Powiesník. Jeho přivítání ve farnosti proběhlo v neděli 18.července při
ranní mši svaté. Otce Davida srdečně vítáme a vyprošujeme mu hodně Božího požehnání,
zdraví, štěstí, úspěchů a radosti na haťské vinici Páně.
V Operačním programu Životního prostředí, v rámci výzvy č. 122, prioritní osa:
Odpady a materiálové toky tohoto programu k projektu: „Pořízení kompostérů, štěpkovačů
a kontejnerů na textil a knihy v obcích Bělá, Kozmice, Píšť, Sudice, Závada, Vřesina
a Hať“ jsme získali nové kompostéry. Zájemci o tyto kompostéry se mohou od 18.10.2021
osobně přihlásit na obecním úřadě u paní Evy Glenzové. Jednostopadesát našich
domácností obdrží svůj kompostér o objemu 1050 l na 5 let do zápůjčky, kdy zůstávají
vlastnictvím půjčitele a následně přejdou do vlastnictví majitele nemovitosti, u níž budou
umístěny.
Sociální komise při Obecním úřadě v Hati na pátek 22.11.2021 od 16.00 hod.
připravila tradiční setkání seniorů v Hostinci U sv. Mikuláše v Hati. Senioři se mohou těšit
na vystoupení našich dětí a na hudební doprovod p. Vilibalda Matušky. Důchodce navštíví
jednotlivé členky a člen sociální komise při Obecním úřadě v Hati a osobně je na toto
setkání pozvou.
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Vážení občané, v těchto dnech půjde do tisku náš „Obecní kalendář“ na rok 2022.
Věřím, že kalendář bude nejen doplňkem našich domácností, ale zároveň nám všem
poskytne řadu informací týkajících se dění v naši obci.
Specializovaná firma v dubnu roku 2020 vysázela již vzrostlé stromy na „Staré
šilheřovické cestě“ a v letošním roce na „Příční cestě“. Ke každému stromu byly
instalovány podpůrné kůly, úvazky i hnojivo. Nemilou zprávou v poslední době jsou
poškozené stromy u těchto cyklostezek. Nevím, komu stromy vadí, ale jsou polámané,
useknuté. Můžeme se zamyslet – proč a kdo to dělá?
Ve dnech 8. a 9. října 2021 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky. Vzhledem k mimořádné situaci to budou volby opět neobvyklé. Musí se
zajistit bezpečnost všech voličů i členů komise. Z tohoto důvodu se i letos budou konat
volby v sále Kulturního domu - volební okrsek č.1 a na Obecním úřadě v zasedací
místnosti – volební okrsek č.2. Věřím, že porozumíte a pochopíte, proč jsou volby opět
v zasedací místnosti OÚ a nejsou jako v minulosti v přízemí obecního úřadu. Přijďte
k volbám, nebuďte lhostejní – možná vaše hlasy budou rozhodující.
Dovolte mi, abych Vám popřál příjemné, klidné podzimní dny a hlavně pevné zdraví.
Vyletělek Werner, starosta obce

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 16. a 17. zasedání zabývalo především:
-

-

Schválením programu 16. a 17.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 16. a 17.zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od 15.zasedání ZO
Dodatkem č.1 ke Smlouvě o poskytnutí návratné finanční výpomoci – kotlíkové
půjčky
Poskytnutím finančních darů obcím postiženým živelnou katastrofou dne 24.6.2021
Haťskými dožínkami 2021
Závěrečným účtem Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2020
Obecně závaznou vyhláškou č.2/2021 o regulaci provozování hazardních her
Obecně závaznou vyhláškou č.3/2021 o nočním klidu
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021, kterou se zrušuje OZV č.1/2019 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hať
Darovací smlouvou mezi ŘKF Hať a Obcí Hať – p.č. 8/2,8/3 a 6/14 k.ú. Hať
Žádostí o odkoupení obecního pozemku p.č. 883/2 a 883/4 k.ú. Hať
Žádostí o odkoupení obecního pozemku p.č. 3900 k.ú. Hať
Zprávou kontrolního výboru za 1.pololetí 2021
Zprávou finančního výboru za 1.pololetí 2021
Smlouvami o poskytnutí návratné finanční výpomoci – kotlíkové půjčky
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ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
-

-

-

Dobrovolným vstupným ze Dne obce a určením jeho příjemců
Žádostí na snížení nájmu – nebytové prostory
Žádostí o povolení na vydláždění vjezdu a odstavné plochy
Výsledkem poptávkového řízení na stavbu „Oprava gabionu v obci Hať“
Prodejem vyřazených knih z knihovny a určením ceny
Smlouvou s auditorskou firmou na vykonání přezkumu hospodaření obce v období
2021-2022
Smlouvou na dodávku plynu pro obecní objekty v období 2022-2023
Darovacími smlouvami na finanční dar pro obce postižené tornádem na jižní Moravě
Programem 16.zasedání Zastupitelstva obce
Povolenkami k vjezdu a parkování pro automobily členů SDH Hať na p.č.574
Žádostí o povolení snížení obrubníků – zřízení sjezdu k RD
Protokolem KÚ MSK Ostrava o provedené kontrole na výkon přenesené působnosti
v oblasti editace dat Registru územní identifikace, adres a nemovitostí a dalších
souvisejících právních předpisů dle zák. č.111/2009 Sb.
Žádostí o řešení odvodu srážkových vod ze Záhumenní cesty
Žádostí o poskytnutí finančního daru pro mobilní hospic Pokojný přístav
Rozpočtovým opatřením č.2/2021
Projednáním podoby a organizací letošních dožínek
Žádostí o odkup obecních pozemků z důvodu příjezdu k RD
Žádostí o sponzorský dar na závody chladnokrevných koní
Žádostí o prominutí nájmu KD při příležitosti pořádání oslav 120.výročí SDH
Dohodou o ukončení nájmu nebytových prostor a Dohodou o narovnání sporných práv
Výměnou radiátorových ventilů za termostatické hlavice v p.o. ZŠ a MŠ Hať
Zveřejněním záměru k pronájmu nebytových prostor v KD
Darovací smlouvou mezi ŘKF Hať a Obcí Hať
Obecně závaznou vyhláškou č.2/2021 o regulaci provozování hazardních her
Cenovou nabídkou na zpracování PD pro stavební povolení plošiny- prosklené
výtahové šachty u KD
Žádostí o koupi obecního pozemku
Obecně závaznou vyhláškou č.3/2021 o nočním klidu
Obecně závaznou vyhláškou č. 4/2021 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území obce Hať
Žádostí Unie rodičů o prominutí nájmu v hasičské zbrojnici – pořádání dětského
bazárku
Programem 17.zasedání ZO
Možností prodloužení hlavního řadu vodovodu a tlakové kanalizace
Vyřazením DDHM z majetku OÚ
Záměrem pronájmu nebytových prostor v KD
Žádostí o finanční spoluúčast na vybudování dlážděného vjezdu
Návrhem na vyřazení DDHM z majetku hasičské zbrojnice
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- Vypsáním poptávkového řízení na opravu stezky mezi MK Lipová a U Bečvy a jeho
vyhodnocením
- Dodatkem č.1 ke smlouvě o dílo na stavbu „Hať – účelová komunikace K Remízce –
Paskuda“
- Žádostí o prominutí nájmu KD – charitativní koncerty
- Žádostí o schválení Smlouvy o smlouvě budoucí - přípojka NN
- Rozpočtovým opatřením č. 3/2021
- Organizací Setkání seniorů

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
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INFORMUJEME
♣ BIO odpad ze zahrádek a domácností
Sběrná místa pro odkládání BIO odpadů na MK Pod Olšinou (bývalá skládka) a na MK
Lipová (u objektu ČOV) budou otevřena každé úterý od 16. 00 do 18.00 hodin do konce
října 2021.
Dále od listopadu 2021 do března 2022 bude otevřeno pro odkládání odpadu pouze
sběrné místo na MK Lipová (objekt ČOV Hať) a to každé první úterý v měsíci od 16.00
do 18.00 hodin ( tj. 2.11.2021, 7.12.2021, 4.1.2022, 1.2.2022, 1.3.2022).
Od dubna 2022 (5.4.2022) budou v provozu opět obě sběrná místa každé úterý od 16.00
do 18.00 hodin.
♣ Mimořádné svozy odpadů – pytle OZO
OZO Ostrava nabízí v případě mimořádně zvýšené potřeby odvozu většího množství
domovního odpadu igelitové pytle na odpad (OZO pytle). Pytle jsou opatřeny značkou
OZO a jsou firmou vyváženy ve stejných dnech jako běžné popelnice. Tyto pytle si
můžete zakoupit v pokladně OÚ. Cena za 1 ks je 47,- Kč.
♣ Informace pro osoby samostatně žijící v rodinném domě
Osoby žijící samostatně v rodinném domě nebo bytě, které mají starobní nebo invalidní
důchod jako jediný zdroj příjmu mohou požádat v pokladně obecního úřadu
o jednorázový příspěvek ve výši 500,-Kč na částečnou úhradu svozu a odstranění tuhého
domovního odpadu.
Podmínky pro přiznání finančního příspěvku za odvoz TDO:
- žadatel žije v rodinném domě nebo bytě v bytovém domě osaměle, v bytě nebo domě
není trvale přihlášená jiná osoba (žadatel nemusí být vlastníkem RD)
- starobní nebo invalidní důchod je jediným zdrojem příjmů žadatele po celý kalendářní
rok, za který je fakturována částka za svoz odpadů (potřeba doložit např. čestným
prohlášením nebo potvrzením o přiznání důchodu)
- žadatel doloží potvrzení o úhradě TDO za daný kalendářní rok ve kterém o příspěvek
žádá.
♣ Výzva ČEZ Distribuce, a.s. k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce si dovoluje v souladu s ust.§25, odst. 3, písm.g), zákona č. 458/2000Sb.,
požádat vlastníky a uživatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví a jiných
porostů ohrožujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční soustavy.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Pokud zásah
do tohoto termínu neprovedete, vstoupí společnost ČEZ Distribuční služby s.r.o. na
dotčené pozemky a provede zásah sama s tím, že dřevní hmota a klest vzniklá s těžby
bude uložena na pozemku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níže uvedená nejmenší vzdálenost větví stromů
a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
1) u nadzemního vedení nízkého napětí do 1kV (400/230V):
- u porostu a stromů, u kterých se předpokládá výstup osob - holé vodiče 2m, kabely
a izolované vedení 1,5m
- porosty a stromy bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,5m
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2) u nadzemního vedení vysokého napětí nad 1kV do 35kV včetně:
- vedení bez izolace 7m,
- izolované vedení 2m
3) u nadzemního velmi vysokého napětí nad 35kV do AC 110kV včetně:
- vedení bez izolace 12m
V ochranném pásmu nadzem. vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku 3m.
Při práci dodržujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 (www.cezdistribuce.cz). Zásah nesmíte provádět v případě, že se větve stromů
a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané větve
dotykem s vedením. V případě, že zásahem může být ohrožena bezpečnost osob
nebo zařízení distribuční soustavy, kontaktujte linku 800 850 860.
♣ Informace pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021
od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Voličem je občan České republiky, který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 18 let.
Hlasovací lístky
Hlasovací lístky pro volby do Poslanecké sněmovny jsou vytištěny pro každou
politickou stranu, politické hnutí nebo koalici samostatně.
Na každém hlasovacím lístku je uvedeno číslo určené losem. Hlasovací lístky týchž
politických stran, politických hnutí a koalic musí být ve všech volebních krajích
označeny stejným vylosovaným číslem. Pokud některá politická strana, politické hnutí
nebo koalice nepodaly kandidátní listinu ve všech volebních krajích, zůstane v daném
volebním kraji toto číslo neobsazeno. Vzhledem k tomu nemusí hlasovací lístky, které
volič obdržel, tvořit úplnou nepřerušenou číselnou řadu a sada hlasovacích lístků tak
nemusí obsahovat všechna čísla.
Na hlasovacím lístku těch politických stran, politických hnutí a koalic, u kterých bylo
při registraci rozhodnuto o škrtnutí kandidáta, zůstává pořadové číslo na hlasovacím
lístku, původně určené pro tohoto kandidáta, neobsazené.
Příslušnost kandidáta k určité politické straně nebo politickému hnutí je na
hlasovacím lístku vyjádřena zkratkami uvedenými v přiložené informaci. Hlasovací
lístky jsou opatřeny otiskem razítka krajského úřadu.
Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (5. října 2021).
Vzorové hlasovací lístky a informace o případných tiskových chybách na hlasovacím
lístku jsou zveřejněny ve volební místnosti.
Prokázání totožnosti
Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České
republiky
• platným občanským průkazem,
• platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo
cestovním průkazem.
Průběh hlasování
Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním
razítkem. Na požádání mu komise vydá i sadu hlasovacích lístků.
Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
S úřední obálkou a hlasovacími lístky se musí volič odebrat do prostoru určeného
k úpravě hlasovacích lístků. Jinak mu nebude hlasování umožněno. Volič vloží
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do úřední obálky jeden hlasovací lístek. Na hlasovacím lístku, který vkládá do prázdné
úřední obálky, může zakroužkováním pořadového čísla nejvýše u 4 kandidátů
uvedených na témže hlasovacím lístku vyznačit, kterému z nich dává přednost (udělení
preferenčního hlasu).
Volič musí dbát na to, aby do úřední obálky vložil pouze jeden hlasovací lístek,
jinak je hlas voliče neplatný.
Neplatné jsou rovněž hlasovací lístky, které nejsou na předepsaném tiskopise,
hlasovací lístky, které jsou přetržené, a hlasovací lístky, které nejsou vloženy do úřední
obálky.
Volič hlasuje tak, že úřední obálku s vybraným hlasovacím lístkem vloží před
okrskovou volební komisí do volební schránky.
S voličem, který nemůže pro tělesnou vadu vybrat zvolený hlasovací lístek anebo
nemůže číst nebo psát, může být v prostoru určeném pro úpravu hlasovacích lístků
přítomen jiný volič, nikoliv však člen okrskové volební komise, a hlasovací lístek za
něho vybrat a vložit do úřední obálky, a popřípadě i úřední obálku vložit do volební
schránky.
Hlasování na voličský průkaz
Na voličský průkaz může volič hlasovat v jakémkoliv volebním okrsku na území
České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Při ztrátě nebo
odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát.
Kde lze o voličský průkaz žádat
U obecního úřadu (magistrátu, městského úřadu, úřadu městyse, úřadu městské části
nebo městského obvodu územně členěného statutárního města, úřadu městské části
hlavního města Prahy) v místě trvalého pobytu voliče.
Volič zapsaný v zahraničí do zvláštního seznamu voličů může požádat pouze
příslušný zastupitelský nebo konzulární úřad.
Hlasování do přenosné volební schránky
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů obecní úřad
a ve dnech voleb svoji okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost do přenosné volební schránky. Okrsková volební komise však může
vysílat své členy s přenosnou volební schránkou pouze v rámci svého volebního okrsku.
Mimo území České republiky nelze hlasovat do přenosné volební schránky.
Volební místnosti v obci Hať
volební okrsek č. 1 - sál kulturního domu, U Střediska 2A, Hať
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Kostelní, K Remízce, Lipová č.or.1 – 36, K Hubertu, Na Návrší, Na Chromině č.or.
1 –21, Lomená, Pekařská, Pod Olšinou, Prostřední, Rozcestní, Sportovců, Šelvická,
U Pískovny, U Střediska, U Zahrádek, Uzavřená, V Kotlině, Rychlovecká, Záhumní,
U Dvora.
volební okrsek č. 2 - v zasedací místnosti obecního úřadu, Lipová 86, Hať
pro voliče s trvalým pobytem v ulicích:
Dělená, Dolina, Lipová č.or.37 – 349, Mlýnská, Na Chromině č.or.22 – 169,
Na Stavech, Na Stráni, Souběžná, Stolařská, Svazácká, U Bečvy, U Závodu, Višňová,
V Koutě, Polní.
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BUDE VÁS ZAJÍMAT

Pronájem nebytových prostor v kulturním domě v Hati
- cukrárna
Obec Hať jako vlastník nemovitosti Hať, U Střediska 734/2a (kulturní dům), nabízí
k pronájmu nebytové prostory v přízemí – cukrárnu. Celková výměra pronajímaných
prostor činí 84,95 m2.
Bližší informace získáte na obecním úřadě, kancelář č. 24, p. Svatava Jahnová,
tel.: 595020664.

Holka Polka na w podróży/na cestě
Tak zní název nového polsko-českého projektu, který realizuje Miejski Ośrodek
Kultury w Krzanowicach společně se Sdružením obcí Hlučínska. V rámci projektu bude
natočeno 10 tematických videí zachycujících zajímavosti společného regionu. Propagační
videa bude možné sledovat především na vyhrazeném kanále YouTube:
https://www.youtube.com/channel/UC6 a61Y7kwgTTFUjRpLHSiIQ a také na sociálních
sítích:
- Sdružení obcí Hlučínska https://www.facebook.com/SdruzeniObciHlucinska
- Miejski Ośrodek Kultury w Krzanowicach https://www.facebook.com/krzanowiceMok
ale i dalších obcí a měst Hlučínska.
A proto neváhejte, sledujte, sdílejte a třeba objevíte nové tipy na výlet i vy.

Lenka Osmančíková
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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.
Pokyny, resp. doporučení, pro občany, kteří tlakovou kanalizaci užívají:
1. Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně,
WC, koupelny a prádelny, apod..
2. Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody,
odvodnění ze dvorků, chodníků, teras, bazénů, apod..
3. 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..
4. 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.
5. Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je životu
nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem).
6. 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 (řídí se Cenovým
výměrem č.3/2021).
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Putovní Křišťálová popelnice se stěhuje
z jihočeského Vimperka do Chocně!
Hradec Králové, 6. září 2021 – Obyvatelé ČR si třídění odpadů oblíbili. Od této
aktivity je neodradil ani příchod pandemie koronaviru a s tím spojené komplikace.
V průměru tak každý obyvatel ČR vytřídil v roce 2020 téměř 67 kilogramů skla,
papíru, plastů, kovů a nápojových kartonů. Kde konkrétně ale třídili lidé nejlépe? Na
to hledá každoročně odpověď celostátní soutěž obcí v třídění odpadů „O Křišťálovou
popelnici“. Ty nejlepší ocenili zástupci Autorizované obalové společnosti EKOKOM, a.s., která je vyhlašovatelem soutěže, na slavnostním večeru v Hradci Králové
v rámci probíhající konference Odpady a obce 2021.
Stejně jako v minulých letech byla i tentokrát soutěž určena všem obcím ČR
zapojeným v systému EKO-KOM a soutěžilo se ve třech velikostních kategoriích. Do
užšího výběru 17. ročníku soutěže O křišťálovou popelnici postoupilo 66 nejlepších měst
a obcí – pět zástupců z každého kraje a hlavní město Praha. Tři nejlepší z každé kategorie
bývají oceněni na slavnostním ceremoniálu v Hradci Králové. Výjimkou byl loňský
ročník, kdy poprvé propukla pandemie COVID-19. Za nejlépe třídícími obcemi se proto
loni rozjeli zástupci EKO-KOMu a ocenění jim předali osobně v jejich „domácí“
atmosféře městských úřadů. Tentokrát už se téměř vše vrátilo do zajetých kolejí a jména
nejlepších byla odtajněna na slavnostním večerním ceremoniálu v Hradci Králové!
Obec Tvrdkov ovládla kategorii obcí do 500 obyvatel. V kategorii obcí od 501 do
5 000 obyvatel zvítězil Majetín a na první příčku v kategorii nad 5 000 obyvatel vystoupalo
město Choceň. Zástupci vítězných obcí převzali křišťálové hranoly s modelem popelničky.
Do východočeské Chocně, města rozkládajícího se na obou březích řeky Tiché Orlice,
zamířilo i ocenění pro absolutního vítěze – velká Křišťálová popelnice. A jméno vítězného
města tak doplní seznam vítězů, vyrytý na této slavné putovní trofeji.
Co je hodnoceno?
Každý kraj měl 5 želízek v ohni. Do celostátního užšího výběru totiž postoupili
automaticky vítězové z krajských soutěží, další 2 zástupce z každého kraje nominovali
příslušní regionální manažeři EKO-KOMu. V užším výběru pak o těch nejlepších
rozhodovala celá řada kritérií a přihlíželo se také na celkové podmínky pro nakládání
s odpady v obci. Hodnocení probíhalo na základě údajů poskytovaných obcemi systému
EKO-KOM v rámci jejich pravidelného výkaznictví. Hodnotilo se množství vytříděného
odpadu na osobu a rok pro každou sbíranou komoditu. Hodnotil se také poměr tříděného
odpadu a produkci komunálního odpadu, hustota sběrné sítě (včetně pytlového sběru
a individuálních nádob). Body navíc získaly obce s nízkou produkcí směsného
komunálního odpadu, a také obce, které sbírají všechny povinné komodity.
VÝSLEDKY SOUTĚŽE O KŘIŠŤÁLOVOU POPELNICI 2020
Absolutní vítěz: Choceň kategorie Obce do 500 obyvatel:
1.
Tvrdkov
2.
Třebsko
3.
Onšov
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kategorie Obce 501 –5 000 obyvatel:
1.
Majetín
2.
Černá Hora
3.
Cejle
kategorie Obce nad 5 001 obyvatel:
1.
Choceň
2.
Doksy
3.
Uherské Hradiště
Kontakt pro média:
Lucie Müllerová, tisková mluvčí, EKO-KOM, a.s., lucie.mullerova@ekokom.cz, tel.: 602 186 205
Josef Mojžíš, oddělení komunikace, EKO-KOM, a.s., josef.mojzis@ekokom.cz, tel.: 724 344 188
www.ekokom.cz, www.jaktridit.cz

Po lockdownu s pastelkou
zpátky do ulic!
Po loňském ročníku poznamenaném pandemickými opatřeními se letos sbírka
Bílá pastelka vrací již po dvaadvacáté do ulic, ve dnech 11. - 13. října, v plném
nasazení a s jasným cílem pomáhat nevidomým a slabozrakým lidem vidět svět.
Minulý ročník sbírky Bílá pastelka, na němž se v podobě nižšího počtu dobrovolníků
podepsala covidová pandemie, je za námi. V tom letošním se opět v půlce října po celém
Česku rozběhne na 2 000 dobrovolných dvojic. Se zbrusu novými kasičkami s platebním
QR kódem a s logem sbírky na tričku budou dobrovolníci i tentokrát nabízet bílé pastelky
symbolizující podporu lidem se zrakovým postižením. Výtěžek sbírky je určen na zajištění
speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké poskytované v rámci celé České republiky.
Každý, kdo za svůj příspěvek získá bílou pastelku, tak podpoří například nácvik chůze
s bílou holí, výcvik vodicích psů pro nevidomé, výuku speciální práce s počítačem
a zaměstnávání lidí se zrakovým postižením, ale i mnoho dalších prospěšných projektů.
Značná část prostředků putuje na pomoc s návratem zpět do běžného života lidem, kteří
přišli o zrak v dospělosti.
TV spot pro kampaň 2021 Bílá pastelka pomáhá vidět svět namluvil herec Kryštof
Hádek a na obrazovkách jej lidé uvidí v září a v říjnu ve vysílání charitativních spotů v ČT.
Pořadatelem sbírky je Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.,
která v květnu oslavila 25. výročí svého založení, ve spolupráci s jí založenými obecně
prospěšnými společnostmi Tyfloservis a krajskými TyfloCentry.
Kontakt: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z.s.
Ing. Radek Šváb, koordinátor sbírky, tel.: 221 462 453, 778 768 390, e-mail:
svab@sons.cz,
Lucie Marková, tel: 604 911 600, e-mail: markova@sons.cz
www.sons.cz www.bilapastelka.cz www.facebook.com/bilapastelka
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Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky,
zapsaný spolek
◼ adresa: Krakovská 1695/21, 110 00 Praha 1 ◼ tel: +420 221 462 462
◼ e-mail: sons@sons.cz ◼ www.sons.cz ◼ IČ/DIČ: 65399447/ CZ65399447
◼ číslo účtu: 9138014/2700 vedený u UniCredit Bank Czech Republic, a.s.
◼ zapsaný ve spolkovém rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl L, vložka 7606
Bílá pastelka
◼ veřejná sbírka na podporu speciálních služeb pro nevidomé a slabozraké
◼ www.bilapastelka.cz, ◼ facebook.com/bilapastelka
◼ sbírkový účet: 8888332222/0800

Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná
už někdy přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí.
Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i
halogenové), které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej
v Evropské unii zakázán, se mohly vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale
platila pro zářivky či LED žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného
odběru. Rozeznat od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší.
Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi, takže běžný
spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon o výrobcích
s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny
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spadají do zpětného odběru a měly by se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve
sběrných dvorech. U nás v obci se tyto nádoby nachází ve vestibulu Obecního úřadu
(otevřeno pondělí a středa 8.00 – 11.00 hod., 13.00 – 17.00 hod.; v úterý 13.00 – 15.00
hod., čtvrtek 8.00 - 11.00 hod.), ve vestibulu prodejny TEMPO, Lipová
8 a ve vestibulu prodejny TEMPO, Lipová 223.
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných zdrojů, ale
i dalších elektrozařízení výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte,
že jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám
doslouží – neměl skončit v komunálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.
Speciální nádoby na světelné zdroje
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních sběrných
nádob určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem
je křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít.
U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou
tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek při
recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě. Díky
recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích
zařízení, od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje
síť více než 4300 veřejných i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém
okolí naleznete na stránkách www.ekolamp.cz.

KULTURA

Dožínky 2021
Bylo to drama. V této nejisté době se zdálo, že jakékoliv plánování je zbytečné. Po
zkušenostech z roku 2020, kdy se kulturní nebo společenské akce rušily prakticky z hodiny
na hodinu, představa o podobě 28. dožínek zůstávala rodinám farmářů dlouho zahalena za
hustou mlhou. Za normálních okolností by se dožínky začaly plánovat s ročním
předstihem, letos se s přípravami až do poslední chvíle vyčkávalo, a to ze dvou důvodů.
Tím
prvním
důvodem
byla
protiepidemická opatření, která se, jak
víme, měnila častěji než aprílové počasí. A
druhým důvodem pak byl otazník, jenž
visel nad dožínkovými koláči. Ty totiž
historicky k našim dožínkám patřily. Jak
rostl věhlas haťských dožínek a s ním i
jejich návštěvnost, tak se navyšovaly počty
upečených koláčů pro uspokojení
chuťových buněk všech návštěvníků a
účastníků dožínkového průvodu. Koláče
byly motorem dožínek a pro nás odměnou
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za osobní nasazení a čas věnovaný přípravám. Za těmi nejlepšími koláči široko daleko stojí
od samého počátku osoba se zlatýma rukama a srdcem na pravém místě – paní Eliška
Adamčíková. Další, neméně důležitý člověk spjatý s koláči, p. Arnošt Obrusník,
poskytoval zázemí své dolnobenešovské pekárny po úctyhodných 14 (!) let, což odpovídá
přesně polovině všech ročníků. Až do prvních srpnových dnů jsme doufali, že to letos ještě
v Dolním Benešově klapne. Ale není vše v lidské moci a některé věci se dějí navzdory
našim přáním nebo představám. Brány pekárny zůstaly zavřené. Nezbývalo než použít jiný
scénář. A tak nejnáročnější část příprav na sebe vzala opět p. Adamčíková a spolu
s několika šikovnými ženami upekla haťské koláče doma, abychom mohli odměnit alespoň
ty, kteří se zapojili do slavnostního odpoledního průvodu. S velkým štěstím na poslední
chvíli jsme zamluvili stánky se sladkým občerstvením.

Počasí nám také dělalo starosti. Dlouhodobá předpověď varovala, že neděle bude
chladná a deštivá. Až v pátek na zkoušce v kostele nás uklidnil otec David, když naznačil,
že pršet nebude. A nebyl daleko od pravdy. Pár kapek kolem třetí hodiny nikomu vrásky
nepřidalo a všichni, kdo o to stáli, se mohli bavit až do nočních hodin.
I přes počáteční obavy o podobě dožínek bez tisícovek koláčů hodnotím 28. dožínky
jako vydařené a za všechny pořadatele bych chtěla poděkovat Obci Hať za finanční
zajištění akce, otci Davidovi, hospodářům Šárce a Jirkovi Kostelnikovým, rodině
Hawlikové, dobrovolným hasičům a Vám všem, kteří jste se jakoukoli měrou podíleli.
Díky!
Kamila Gospošová
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Na správné adrese
Obec Hať Vás zve na komedii Marca Camolettiho Na Správné adrese v podání
amatérského divadelní spolku Grunt ze Smolkova.

Kulturní dům Hať, pátek 12.11.2021, začátek v 18.00 hod.,
vstupné 80,- Kč
Vstupenky je možné zakoupit v pokladně OÚ Hať od 1.11.2021 nebo na místě.

Bývalá kabaretní hvězda pronajímá pokoje studentkám. Protože se chce odstěhovat na
venkov, rozhodne se podat inzerát na pronájem celého bytu. Současně si podají inzerát
i její dvě podnájemnice. První, studentka hry na klavír, hledá žáka, aby si trochu
přivydělala a druhá, studentka malířství, hledá model na obraz Spartaka. Aby toho nebylo
dost, služka majitelky bytu hledá snoubence a podá si inzerát také. Všechny čtyři inzeráty
mají náhodně shodnou značku „P.P.S.“. Každá však znamená něco jiného. Pak už jen
zazvoní zvonek u dveří, objeví se první zájemce a nebyla by to snad nejúspěšnější komedie
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známého autora Marca Camolettiho kdyby hned od začátku nezačalo docházet k zásadním
nedorozuměním. Hra byla poprvé uvedena v Paříži roku 1966 a hrála se více než tisíckrát.
Natočila jí také francouzská televize Anténně 2.
Obsazení "Divadlo Grunt"
Jacqueline – Vendula Moravcová
Marie-Louisa – Jana Kramáriková
Jeanine – Alice Hranošová
Georgette – Zuzana Dedková
Spartakus – Roman Moravec
Bertrand – Pavel Kusyn / Lukáš Kotzmunda
Bernard – Petr Koštur
Jean – Libor Bálek
Režie - Milan Šťastný

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola a mateřská škola Hať
Prázdniny skončily a žáci naší školy za deštivého počasí přivítali nový školní rok.
Bezpochyby nejvíce se na tento den těšilo 30 nových prvňáčků, kteří přišli v doprovodu
svých nejbližších. Poprvé u nás to bylo také pro dvě paní učitelky a jednoho pana učitele
v základní škole a čtyři paní učitelky ve škole mateřské.
A co se dělo o prázdninách? Mnozí by se mohli domnívat, že tento čas je obdobím
odpočinku. Opak je ale pravdou. Ve škole bylo stále živo. Na počátku prázdnin se zde
konal pro žáky 1.-5. třídy příměstský tábor Veselá věda. Také provoz mateřské školy
probíhal po celý červenec. Děti se vzdělávaly ve dvou třídách. Byla dokončena jazykovo digitální učebna, došlo k výměně termohlavic u cca 260 radiátorů a ve dvou třídách MŠ
Na Chromině byl vyměněn nábytek. Celé dva měsíce se tedy pilně pracovalo.
Každý nový rok přináší něco nového. Letos dochází k navýšení počtu žáků na 267.
To s sebou nese i navýšení počtu tříd v základní škole z 12 na 14. Kapacita školy je tedy
zcela naplněna. Jedna z kmenových tříd musí být dokonce umístěna v odborné učebně
přírodopisu. Změny jsou i v mateřské škole, kde bude nyní provoz všech oddělení od 6,30
do 16,30 hodin. Také letos se škola zapojila do projektu MŠMT pro podporu vzdělávání
Šablony III.
Co nás čeká v nejbližší době? Škola bude mít nové webové stránky! Těšit se
můžeme na tyto akce: Evropský den jazyků, Zeměpisná exkurze na Praděd, Branný závod,
Sběr starého papíru, Preventivní programy pro žáky i rodiče.
V rámci kroužků, které jsou našim dětem dostupné na škole, funguje při ZŠ v Hati
i klub Anglické konverzace. Žáci zde mají kromě možnosti rozšířené výuky jazyka
a prohlubování slovní zásoby, lingvistických vědomostí či poslechů autentického slovního
projevu i příležitost proniknout do tajů britské a americké literatury a kultury. Pan učitel
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Šefraný vybírá texty vhodné obtížnosti, které dětem poskytují nejen náhled do myšlení
a popkultury Anglie a Ameriky, ale i jazykovou výzvu formou cvičení a her.
Inspiraci pro tyto lekce pan učitel čerpal i v rámci grantových prací při studiu na
Ostravské univerzitě, kde vydal řadu článků pro Ostrava Journal of English Philology
a letos v létě se umístil na Evropském akademickém šampionátu anglofonní literatury na
prvním místě s postupem na světové mistrovství na univerzitě Ivy League v Dartmouthu
v americkém New Hampshiru.
Žáci účastnící se těchto hodin tedy získávají nejen průpravu na střední školu, ale
zejména i náhled do jazyka jako takového, kdy i filmy, seriály, ba i sociální sítě, kterým
řada dětí věnuje notnou dávku času. Ve všech těchto informačních médiích pak děti vidí
odkazy a významy, které běžnému oku unikají a postupně upouštějí od dabingu a přechází
k anglické verzi s titulky a porozumí i užitečným a velice častým slangovým frázím.

Září již je v plném proudu, a tak se můžeme společně
ohlédnout, co se v naší mateřské škole dělo a děje …
Před začátkem nového školního roku došlo v MŠ k pár změnám. V měsíci srpnu se
ve třídách Květinky a Motýlci instalovaly nové skříně s úložnými prostory, které se nesou
v barvách jednotlivých tříd a to v barvě žluté a červené. Mimo to došlo i ke změnám
personálním a do kolektivu přibyly
čtyři nové paní učitelky. A to
Gabriela Vítková, Tereza Říčná,
Jana Hopkins a Jana Krömer.
Jelikož se všechny paní učitelky na
nový školní rok a děti velmi těšily,
proběhl pro nově příchozí děti dne
30. 8. 2021 „Den otevřených dveří“,
a to jak v MŠ Na Chromině, tak i v
MŠ Dělená. Děti se tak mohly

seznámit s prostory a učitelkami
před oficiálním začátkem nového
školního roku.
Srpen se překulil v září a třídy
se opět zaplnily dětmi, jejich
smíchem a povídáním. Abychom si
pobyt v mateřské škole co nejvíce
zpříjemnili, naplánovaly jsme již
pár akcí a setkání. V rámci projektu
„Život má mnoho podob“ dorazil do
MŠ pan Adam Kratochvíl, který si
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pro děti připravil povídání o tom, jak probíhá běžný den tělesně postiženého člověka. Dále
jsme navštívili Slezskou chovatelskou výstavu a do budoucna se budeme těšit na další
společné akce a výlety.
Nyní si můžeme jen přát, aby nový školní rok probíhal hladce a bez jakýchkoliv
omezení, ať si ho můžeme opět pořádně užít.

Konečně zpátky k normálnímu školnímu životu!
Děti omezené všemi možnými zákazy se nám vrátily do školy a přes hromadné
testování jsme nezaznamenali jediného nakaženého nemocí COVID-19. Doufejme, že se
i následující výuka bude podobat té, na kterou byly děti zvyklé.
Škola umí být zatěžující, ale máme i družinu, kde si žáci odpočinou a věnují se
vytváření kamarádských a vřelých vztahů. V tomto školním roce jsme naplnili hned 3 celá
oddělení, jejichž kapacita je celkem 75 žáků. Letos nám přibylo 25 nových zelenáčů, tedy
prvňáčků. Dejte nám však pár měsíců a budou z nich ostřílení skládači puzzlí a mladí
umělci nosící domů výtvory, které zahřejí u srdce nejednu maminku a tatínka.
Školní družina, jakožto součást školy, má především výchovnou funkci. Budeme
tedy dělat vše pro to, aby děti neměly psychické či jiné šrámy z kovidového období
a vynaložíme maximum sil na to, aby jejich návrat a pomalu už i zapojování do běžného
vyučovacího programu byl co nejhladší.
To, co všem dětem přejeme, je klidné a radostí naplněné vzdělání v prostředí, které
bude pro ně bezpečné a také už bude pomalu přecházet k normálu, na který se všechny děti
(a to ani nemluvím o rodičích), těší. V tomto hodláme co nejvíce ulehčit adaptaci našim
nejmladším žákům tím, že budou podnikat kooperační hry a aktivity a jejich kamarádské
vztahy se tím nejen vytvoří, ale časem i zpevní a třeba vytvoří kamarádství až do jejich
vysokého věku, tak jak to my dospělí dobře známe. Zároveň budou druháci dělat parťáky
prvňákům, a tak budou mít podporu i od ostřílených členů vzdělávacího systému. Jsme
teprve v prvním měsíci začátku školního roku, ale již vzájemné napodobování a učení od
starších žáků velmi přispívá k adaptaci těm nejmladším. Takto to probíhá ve dvou
odděleních, tvořených vždy jednou třídou prvňáků a jednou třídou našich ostřílených
druháků. Třetí oddělení tvoří pouze děti ze třetí a čtvrté třídy, jejichž potřeby jsou
uspokojovány jinou paletou aktivit. Co se týče náplně činností ve školní družině, děti se
mohou těšit z odpočinkových aktivit, které odstraňují únavu a jsou zařazeny do denního
režimu hned po obědě. Následují činnosti rekreační, jenž slouží k regeneraci sil a převažuje
u nich aktivní odpočinek s pohybovými prvky. V neposlední řadě se bavíme o zájmových
aktivitách, sloužících především k rozvoji osobnosti dítěte a jejich seberealizaci. Na závěr
dne jsou děti konfrontovány s přípravou na vyučování.
Začátky školní výuky v září bývají pro děti stresující, a to hlavně pro naše malé
prvňáčky. Nemusíte se bát, čeká je vřelý přístup a spousta aktivit, při kterých se hodně
naučí. Zároveň se budou pomalu vracet do psychické a fyzické pohody, kterou si přejeme
pro naše žáky stejně tak moc, jako si to přejete vy, jejich rodiče! Je teprve polovina září
a zdá se, že děti velmi rychle zvládají navozovat sociální vztahy a navzájem se od sebe učit
a rozvíjet tak svou vlastní seberegulaci.
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Od toho tady totiž družina je, nejsme tady jenom proto, aby rodiče mohly pracovat
a děti nechat u nás, ale proto, aby rozvíjely především sociální kompetence a formou hry
se uvolnily a naučily kooperace, a tak trochu i ctění pravidel a školního řádu.

Svět očima dětí 2021
V letošním roce se uskutečnil již 18. ročník soutěže
Ministerstva vnitra Svět očima dětí pro věkové kategorie 5 16 let. Záštitu nad projektem převzal sám ministr vnitra Jan
Hamáček. Soutěž byla rozdělena do tří kategorií: MŠ,
1. stupeň ZŠ a 2. stupeň ZŠ.
Soutěžní témata: MŠ (Bezpečná cesta do školy), 1. stupeň
ZŠ (Svět v době pandemie a hrdinové v první linii, Výhody
a nevýhody mobilních telefonů), 2. stupeň ZŠ (Dezinformace
v online prostředí, Svět v době pandemie a hrdinové v první
linii).
Způsob zpracování: výtvarné dílo, literární dílo,
audiovizuální dílo.
Soutěžní díla bylo možné posílat do 30.4.2021.
Předávání cen vítězům jednotlivých kategorií proběhlo v sobotu 11.9.2021 v Praze
v areálu Centra sportu Ministerstva vnitra.
Každý vítěz (i doprovod) mohl navštívit plno atrakcí a užít si den se složkami IZS.

ZŠ a MŠ Hať úspěšně v soutěži reprezentoval Tadeáš Skotnica, který
s literárním dílem na téma Svět v době pandemie a hrdinové v první linii
obsadil 1. místo!
Těšíme se na další úspěšné reprezentanty i v dalších ročnících soutěže!!!
Svět očima dětí 2021
téma: Svět v době pandemie a hrdinové v první linii
literární část
Tadeáš Skotnica, 5.A
Ve 21. století zle se nám žije,
doma nám řekli, že je to pandemie.
Každý naše trápení pochopí jistě nesmíme do školy, nesmíme na hřiště.
Ze školního roku uplynuly dlouhé měsíce
a smutné jsou všechny školní lavice.
Není tam hluk, jak obvykle je znám,
chodbami prohání se jen Covid sám.
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Učitelé rázem mají na krku
pouze a jenom distanční výuku hledí na nás z naší obrazovky,
setkání jsou už celé stovky!
A my doma u počítačů sedíme,
moudře na obrazovku hledíme
do školy ale chodili bychom rádi chybí nám naše třída, chybí nám kamarádi!
Ale jak se dovíme z telky a z tisku
naše problémy jsou jen zrnkem písku!
V této válce jiní jsou hrdinové a bojovníci jsou to lékaři, sestry, dobrovolníci,
kteří unaveni a oblečeni jak kosmonauti
další cestu Covidu v nemocnici hatí.
Sledujeme televizi a čekáme oddaně,
že právě nám nic zlého se nestane!
Že zvítězíme jednou i v této válce,
tak lékařům a sestrám držíme palce!
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Další informace o projektech zde: http://mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/partnerprojektu-odborne-karierove-a-polytechnicke-vzdlavani-v-msk-ii/
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Pro vaše děti
Zábavu i vzdělání pro Vaše děti připravili v novém školním roce učitelé ZUŠ Hlučín.

-

Co nabízíme:
kvalitní výuku vedenou profesionálními výtvarníky jako protiklad amatérských
kroužků s neodborným vedením
s dětmi pracuje učitel s odbornými vysokoškolskými znalostmi
pracujeme v malých skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup a přátelská
atmosféra
děti získají hravou formou teoretické i praktické znalosti v keramice, malbě,
práci s textilem a jiných technikách
náročnost výuky je limitována věkem dítěte
každý ročník je zakončen státním vysvědčením jako na základní škole
nabízíme nejnižší školné v rámci EU a současně jednu z nejvyšších kvalit výuky
v ceně školného jsou započteny všechny výtvarné pomůcky a materiál potřebný
k práci
výuka probíhá jednou týdně v prostorách základní školy ve Vaší obci
děti se účastní výstav a výtvarných soutěží
vyučujeme děti předškolního věku, školní mládež, středoškoláky
příprava na přijímací zkoušku

-

Co požadujeme:
zájem o výtvarnou práci
dobrou náladu a vytrvalost

V případě Vašeho zájmu volejte na tel: 736 121
942 (p. Harman), kde získáte přesné informace.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Do Hati se slétli piloti z celé České republiky. Cílem byl
Navigační pohár Petra Tučka
V sobotu 19. června patřil vzdušný prostor nad Opavskem ultralehkým letadlům. Do
Hati se slétli piloti z celé republiky, aby se zúčastnili navigační letecké soutěže. Při této
příležitosti měli diváci možnost vidět přes dvě desítky ultralehkých letounů.
Model klub Hať v druhé polovině června pořádal čtvrté kolo Navigačního poháru Petra
Tučka. Celorepublikové letecké soutěže se zúčastnilo 24 soutěžních posádek. Do Hati
přiletěli piloti z Šumavy, Českých Budějovic, Prahy, Krkonoš a z dalších vzdálených míst.
Principem soutěže bylo proletět stanovenou trať s využitím navigačních dovedností
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závislých na letecké mapě, orientačních bodech, rychlosti a času. Používání GPS navigace
je obecně v soutěži zakázáno.
„Letecká trať vedla přes Hlučínsko a Opavsko. Na přibližně 110 km bylo stanoveno
šest otočných bodů. Pro získání více bodů museli piloti zaznamenat do mapy jeden znak,
který se na trati nacházel a také třináct míst, které obdrželi na fotografiích,“ vysvětluje
ředitel soutěže Martin Mikolajek. Jednotlivé body se do mapy posádky zakreslovaly
s přesností
pouhých
dvou milimetrů. Na
závěr na piloty čekala
hodnocená
přesnost
přistání. Po soutěžním
letu se kontrola trati
vyhodnotila
pomoci
GPS zapisovačů, které
zaznamenávaly
let
každé posádky.
Model klub Hať
reprezentovaly posádky
Jiří
Plaček,
Eva
Babincová (4. místo) a
Günther Gajda, Petr Škovránek (6. místo). Všem zúčastněným gratulujeme!
Fotogalerii z Navigačního poháru Petra Tučka naleznete na stránkách
www.modelklubhat.blogspot.com a na www.facebook.com/modelklubhat/.

Z dalších aktivit Model klubu Hať
Model klub Hať během prázdnin dále pořádal motocyklové závody Retro Chrchel,
soutěž v přesnosti přistání ultralehkých letadel a pravidelné modelářské soutěže
v přesnosti přistání, které probíhají každý měsíc. Na klubovém letišti se uskutečnilo také
setkání historických modelů kluzáků.
Tímto bychom chtěli poděkovat organizačnímu týmu Model klubu Hať, Martinu
Kusynovi a Kamilovi Bančíkovi za skvělou fotodokumentaci, Sboru dobrovolných hasičů
Hať za požární dozor během Navigačního poháru Petra Tučka a také obci Hať za celkovou
podporu.

Evropský pohár obřích akrobatů
Letiště Model klubu Hať bude od 1. do 4. října hostit Evropský pohár obřích
akrobatů (EAC). Jedná se o akrobatickou soutěž rádiem řízených modelů, ve které piloti
budou létat stavenou akrobatickou sestavu.

Modelářský kroužek a drakiáda
V novém školním roce připravujeme zahájení modelářského kroužku a tradiční
podzimní drakiádu, která se uskuteční v pátek 8. října. Pro aktuální informace sledujete
naše stránky www.modelklubhat.blogspot.com a Facebook Model klub Hať. Těšíme se
na shledání na dalších akcích.
Model klub Hať
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Hasičské střípky
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás seznámil s akcemi a činnostmi našich hasičů za uplynulé
období. Nejprve bych začal pár informacemi k naší zásahové jednotce.
Ke dni 1. 9. 2021 naše jednotka zasahovala celkem padesát krát. Oproti předchozímu
roku to je za stejné období nepatrně větší počet událostí, ke kterým museli hasiči vyjíždět.
Tento zvýšený počet zásahů mají za příčinu dvě období v roce. Nejprve se na začátku roku
jednalo
o
zásahy
spojené
s pandemií virové choroby Covid19 v naší obci. Jednotka řešila
různé technické zásahy, prováděla
dezinfekci vytipovaných míst
v obci a pomáhala dle potřeby.
Druhé
období,
kdy
došlo
k většímu počtu výjezdů hasičů,
bylo způsobeno nepříznivým
počasím
v měsíci
květen.
Konkrétně šlo o přívalové deště,
díky kterým v naší obci došlo
k zatopení některých ulic, zahrad,
vytopení
několika
sklepů
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rodinných
domů
a
na
komunikace se dostalo bahno
z přilehlých polí. Stalo se tedy,
že hasiči nejprve vyjeli
k prvnímu zásahu dne 12.
května ve večerních hodinách
a poslední
zásah
spojený
s řešením
těchto
událostí
způsobených dešti ukončili až
o tři dny později. V letošním
roce však rozmary počasí
pokračovaly, a tak podobné
události museli hasiči řešit i
v dalších dnech, kdy opět voda
napáchala různé škody.
Kromě zásahů spojených s vodou (čerpání vody, odstraňování překážek, bahna
z komunikací, čištění ucpaných propustků, monitoring vodního toku, atd.) jednotka
v letošním roce řešila i další technické zásahy a to například kácení a ořez stromů, větví,
které hrozily vyvrácením, pádem, dále pak likvidace obtížného hmyzu, různé asistence při
kulturních a sportovních akcích a mnoho dalšího. V letošním roce se naší jednotce více
vyhýbají zásahy týkající se požárů. Hasiči naštěstí museli řešit pouze jeden zásah, a to
lednový požár udírny. Zajímavostí letošního roku, byl pro naše hasiče zásah spojený se
záchranou kočky. V měsíci duben byl v šest hodin ráno naší jednotce vyhlášen poplach
s informací, že na stromě je kočka, která se neumí sama dostat na zem. Na místo se tedy
vydala naše dobrovolná jednotka společně s profesionálními hasiči z Hlučína. Po
vyhodnocení situace a rozhodnutí o způsobu pomoci byla kočka zachráněna pomocí
žebříků a předána majitelce.
Mezi další činnosti našich hasičů
patřila v tomto roce různá školení,
praktický výcvik a hlavně údržba
zásahové techniky. Hasiči se tak
pravidelně scházeli v prostorách
a areálu
hasičské
zbrojnice
a zdokonalovali zde své znalosti.
Svou techniku a hasičinu jako
takovou hasiči prezentovali i našim
nejmladším. Po dohodě s ředitelkou
Základní a mateřské školy v Hati paní
Sobkovou hasiči v červnu uspořádali
požární cvičení ve škole. Nejprve
proběhl plánovaný požární poplach,
kdy žáci Základní školy byli
evakuováni na přilehlé sportovní
hřiště. Úkolem hasičů bylo provést uhašení požáru, který byl simulován dýmovnicí a dále
průzkum prostor školy, aby byla vyloučena jakákoliv přítomnost osob. Při průzkumu byli
nalezeni ztracení žáci a zraněný pan školník. Osoby byly transportovány speciálními
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prostředky, nafukovací transportní matrace před žáky a byla jim poskytnuta první pomoc.
Na závěr cvičení hasiči vyhodnotili průběh celého zásahu, seznámili s postupem žáky
a odpovídali na jejich zvídavé dotazy. Následně byly pro žáky připraveny v rámci
vzdělávacího dne i dvě hasičská stanoviště, na kterých hasiči ukázali dětem svou techniku,
speciální vybavení, osobní ochranné pomůcky a informovali je o důležitých věcech
týkajících se zásahů, činnosti hasičů a prevence.
Jednotka se prezentovala i na hasičské akci v Darkovicích. Hasiči z Darkovic pořádali
v srpnu v hasičském areálu společenskou akci „Odpoledne s hasiči“ v rámci které byla
vystavena zásahová vozidla a uspořádáno několik ukázek a soutěží pro přítomné hosty
a mládež.
Toto je malý výčet informací týkající se zásahové jednotky. Nyní bych Vás chtěl
seznámit s činností našeho sboru dobrovolných hasičů.
Začátek letošního roku byl poznamenán pandemií Covidu a vládními nařízeními, která
zakazovala, nebo omezovala konání různých akcí. Z toho důvodu byly zrušeny, nebo
přesunuty všechny výroční valné hromady jak našeho sboru, tak i sborů 14. okrsku, do
kterého náš sbor patří. Byla zrušena i výroční valná hromada okrsku a okresu. Začátek roku
byl tedy v očekávání, jak se daná situace vyvine.
S přicházejícím teplejším počasím a letními měsíci se situace zlepšila natolik, že byla
vládou uvolněna daná nařízení a mohly se začít pořádat konkrétní akce.
Dne 5. června si řekli své „Ano“ náš člen Jakub Kamrad a Michaela Nicolauová.
V jejich svatební den jsme je doprovodili hasičským vozidlem za zvuku sirén a připravili
jsme jim malou hasičskou ukázku na zpestření jejich významného dne. Michaela se tedy
stala paní Kamradouvou a zároveň členkou našeho sboru. Samozřejmě jsme také
novomanželům zanechali prázdné přihlášky do našeho sboru pro budoucí potomstvo.
Koncem měsíce června se konala tradiční kulturní akce „Den obce Hať“. Na této akci
jsme společně s ostatními spolky po oba dny konání akce zajišťovali občerstvení pro
přítomné hosty. Vzhledem k teplému počasí a výbornému programu se akce velmi vydařila
a návštěvníky byla chválená.
Další velkou akcí, kterou jsme uspořádali bylo výročí 120 let od založení sboru. Oslavy
proběhly od 31. 7. do 1. 8. 2021. V rámci oslav bylo uspořádáno focení, slavnostní průvod
s hasičskými zástavami od hasičské zbrojnice ke kostelu, slavnostní mše svatá v kostele
Sv. Matouše a následně schůze v prostotách kulturního domu v Hati. Na této schůzi byli
přítomni hasiči a zástupci sborů 14. okrsku, okresu, obce Hať, Darkovice, hasičské
delegace z německé obce Quellendorf a z polských Krzyzanowic. V průběhu schůze bylo
zhodnoceno uplynulých 120 let sboru, byly předneseny zdravice, zprávy členů,
významných osob, předány upomínkové předměty, pamětní medaile a poděkováno všem
členům za jejich práci a přínos pro náš sbor. Další program pak pokračoval i druhý den
v kulturním domě v Hati.
Další velkou kulturní akcí, kde jste mohli hasiče vidět, byly Haťské dožínky. Na této
akci náš sbor jako v předchozích letech zajišťoval občerstvení pro všechny návštěvníky
a hosty. Ač při příjezdu zemědělské techniky do cíle pršelo a vypadalo to, že bude i nadále,
tak se počasí nakonec umoudřilo a návštěvníci si mohli v poklidném duchu užít nedělní
odpoledne.
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Naši hasiči však nebyli
TFA Hať
vidět jen na akcích
konaných v naší obci, ale
dali o sobě vědět i jinde.
Mám na mysli členy
našeho sboru, kteří se
věnují hasičskému sportu,
který je označován jako
TFA. Tato zkratka je
z anglického
Toughest
Firefighter Alive (TFA)
a znamená v překladu:
"Nejtvrdší hasič přežije".
Jedná se o simulaci
zásahové činnosti, kdy
hasiči překonávají složité
a náročné překážky a jejich cílem je závod dokončit. Tento druh soutěží je znám po celém
světě. Mezi naše závodníky patří Matěj Mučka, Alfréd Kočí, Miroslav Svoboda a Zdeněk
Janoš. Tito zmiňovaní letos absolvovali závody ze seriálu soutěží „TFA Prajzská liga“
a dále závody zařazené do Moravskoslezského poháru „O pohár KSH MSK v TFA 2021“.
Nejlepších úspěchů dosáhli ve zmíněných seriálech Miroslav Svoboda, kdy v „TFA
Prajzská liga“ se ve své kategorii „Muži do 35 let“ umístil na 5 místě a v krajském poháru
se umístil na výborném 3 místě. Zdeněk Janoš pak v seriálu soutěží „TFA Prajzská liga“
v letošním roce skončil na 2 místě v kategorii „Muži nad 35 let“ a v krajském poháru ve
své kategorii obsadil skvělé 1 místo. Zmiňovaný Zdeněk Janoš tak navázal na výborné
výsledky z loňského roku, kdy v krajském poháru v roce 2020 skončil druhý a díky tomu
se kvalifikoval na Mistrovství České republiky dobrovolných hasičů v TFA, které se mělo
konat v říjnu roku 2020. Vzhledem k situaci panující kolem Covidu, bylo mistrovství
přesunutu a konalo se až 28. srpna 2021 ve Svitavách. V náročné soutěži, v konkurenci
nejlepších závodníků z celé České republiky si Zdeněk Janoš doběhl pro skvělé 3 místo ve
své kategorii. Dále pak v kategorii družstev společně s dalšími závodníky vybojoval stříbro
pro Moravskoslezský kraj.
V srpnu se konalo HAPOKO, tradiční fotbalový turnaj v naší vesnici. Mezi účastníky
tohoto turnaje již několik desítek let patří také družstvo hasičů. V letošním ročníku po
čtyřech odehraných utkáních, jedné výhře, dvou remízách a jedné prohře obsadilo naše
družstvo 3. místo. Od druhého místa nás dělil pouze horší rozdíl ve skóre.
Poslední akcí, kterou náš sbor i letos pořádal, byla hasičská soutěž „TFA Hať“. Na
tento závod se přihlásili jedni z nejlepších závodníků z Moravskoslezského kraje
a z Polska. Přijeli totiž všichni členové stříbrného družstva z Mistrovství České republiky
v TFA a další účastníci letošního i předchozích mistrovství. Náročnou trať, na které museli
závodníci roztahovat hadice, provádět údery kladivem na Hammer boxu, přenášet těžká
závaží, transportovat figurínu, vytáhnout závaží na věž, motat hadice, překonat dvou
metrovou bariéru a absolvovat náročný běh se závažím nakonec zvládli všichni závodníci.
V kategorii „Ženy“ zvítězila Petra Čaganová z SDH Nižní Lhoty. V Kategorii „Muži do
35 let“ vyhrál Adam Lukáš z SDH Šilheřovice. V Kategorii „Muži nad 35 let“ vyhrál
Marcin Zdzieblo z PSP Zory z Polska a za ním si pro druhé místo doběhl Zdeněk Janoš.
31

Celkový vítěz s nejlepším časem z obou mužských kategorií byl Marcin Zdzieblo, který si
odvezl putovní pohár starosty obce Hať.
Jak tedy můžete vidět, náš sbor a členové jsou velmi aktivní, a ač tomu situace na
začátku roku nenasvědčovala, tak se našemu sboru podařilo uspořádat všechny velké akce,
které jsme na tento rok měli naplánované. Doufejme tedy, že se situace nebude opakovat
a v letošním roce již nedojde k žádným velkým omezením, tak jako dříve.
Ing. Zdeněk Janoš, jednatel SDH Hať

Mistrovství ČR

XII. Slezská chovatelská výstava v Hati
Po dvouleté přestávce se opět ve dnech 18. a 19. 9. 2021 uskutečnil v krásném areálu
za hasičskou zbrojnicí v Hati již XII. ročník Slezské soutěžní výstavy drobného zvířectva.
V minulém roce, v mezidobí covidové pandemie, se výbor Základní organizace ČSCH
rozhodl výstavu neorganizovat, protože do poslední chvíle nebylo zcela jasné, zda se kvůli
covidu výstava uskuteční či nikoli. V letošním roce je pro konání veřejných akcí již situace
příznivější a proto se výbor v srpnu rozhodl v tradičním termínu haťského krmáše
chovatelskou výstavu zrealizovat.
Samotná výstava započala ve čtvrtek 16. 9. 2021 návozem zvířat a to za velmi
deštivého počasí. V pátek dopoledne proběhlo delegovanými posuzovateli posouzení
výstavních zvířat, vyhodnocení nejlepších jedinců a kolekcí. Nejlépe hodnocení jedinci
byli ocenění titulem Šampion výstavy, dále byly uděleny vítězné poháry a čestné ceny.
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Tradičně se posuzování zúčastnily děti z místní mateřské školky. Mezi prvními si tak
mohli prohlédnout vystavená zvířata, které ostatní občané mohli shlédnout a popřípadě
zakoupit až v sobotu nebo v neděli.
A nyní již k samotné výstavě.
Výstavu obeslalo celkem 77 chovatelů
a to jak místních, tak i z blízkého okolí.
Jsme rádi, že nás opět po dvou letech
navštívili a své odchovy vystavili i naši
přátelé z Polské republiky. Nejdále to
k nám měli dva chovatelé, kteří k nám
dorazili ze 120 km vzdálených Gliwic,
a dovezli celkem 39 ks králíků
4 plemen - činčila velká, burgundský,
kalifornský a zaječí tříslový černý.
Konkrétně bylo možno na výstavě
shlédnout 189 ks králíků 28 plemen
a barevných rázů, dále 11 voliér
vodní a 50 voliér hrabavé drůbeže
39 plemen, 60 voliér holubů po 4 ks
ve 26 plemenech, exotické ptactvo
a bažanty. Součástí výstavy byla
i malá expozice pavouků sklípkanů
a koz kamerunských, které zejména
mezi dětmi sklízely velký ohlas.
Celkem bylo uděleno 45 čestných
cen, 4 poháry a 5 titulů Šampión
výstavy na jednotlivce.
Šampionem u králíků se stal
samec malý beran divoce zbarvený
od chovatele Návrata Huberta
a samice vídeňská modrá od Wilczeka Tomasze. U vodní drůbeže to byla husa česká od
Marka Vajdy, zdrobnělá hempšírka od Jakuba Stiborského a indická bojovnice od našeho
mladého chovatele Daniela Pončíka. Pohár na nejlépe ohodnocenou kolekci králíků
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s 381,5 body získal polský
chovatel Wilczek Tomasz na
vídeňské modré. Pohár za nejlepší
kolekci drůbeže získal opět polský
chovatel Korbel Waldemar za
hedvábničku vousatou bílou.
U holubů byly uděleny dva poháry
a to za moravského pštrosa
modrého
pruhového
od
vystavovatele Petra Sukače a za
starvičského staváka modrého
pruhového
od
Krzysztofka
Stanislawa. Jak je z výčtu pohárů
zřejmé, tak převážná část putovala
k našim polským přátelům, kteří
nám co do kvality zvířat neustále dokazují stoupající trend. V soutěži o nejlepší organizaci
výstavy vyhráli při součtu bodů ve všech třech odbornostech chovatelé z polského Radlina
se ziskem 2 999 bodů. Na druhém místě se ziskem 2 828 bodů se umístili chovatelé ze
základní organizace Markvartovice a na místě třetím se umístili chovatelé z místní
organizace Hať se ziskem 2 641,5 bodů, kterým do soutěže chyběla jedna kolekce králíků.
Bohužel je v současné době v naší organizaci pouze jeden chovatel čistokrevných králíků,
který vystavil dvě kolekce ve dvou plemenech, a třetí plemeno potřebné do hodnocení
v soutěži nám chybělo. Všichni mladí chovatelé, kteří vystavili na výstavě svá zvířata,
taktéž obdrželi pohár za své odchovy a účast.
Návštěvnost
výstavy byla slušná.
I když chladné počasí
výstavě moc nepřálo,
přesto
výstavu
navštívilo
780
platících návštěvníků.
Děti do 15 let
a sponzoři měli vstup
zdarma. Výstavu také
navštívili i chovatelé
ze
Slovenska,
konkrétně
z Žiliny,
kteří si pro změnu
krve odvezli do svých
chovů 3 zakoupené
králíky.
Rozhodně
nezklamala tradiční bohatá tombola, o kterou byl obrovský zájem zejména z řad dětí. Jak
už je v této organizaci zvykem, bylo na vysoké úrovni zajištěno bohaté občerstvení včetně
specialit z grilu. Na výstavě se tedy dobře posedělo, popovídalo, něco dobrého snědlo
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i popilo. Zkrátka byl to takový pohodový chovatelský sváteční víkend. Velké poděkování
patří všem, kteří se o bohaté občerstvení po celou dobu výstavy starali.
Tuto výstavu finančně podpořila Obec Hať, které patří velké poděkování za vše, co pro
spolek chovatelů dělá. Finanční, popřípadě materiální pomoc, také poskytla řada sponzorů
a přátel chovatelů, za což jim taktéž patří velké poděkování. Poděkovat se sluší i vedení
ZŠ a MŠ Hať, které uvolnilo žáky vyšších ročníků z výuky, kteří byli k dispozici jako
zapisovatelé a pomocníci při pátečním posuzování.
I přes chladné počasí a páteční vydatný déšť se výstava vydařila. Chovatelé předvedli
široké veřejnosti chovatelskou práci, při které se zachovává genofond tohoto drobného
zvířectva. Tato tradiční chovatelská akce má za cíl zapůsobit hlavně na mladou generaci
a přivést jí od vysedávání u počítačů k činorodé a zodpovědné práci jakou je péče o živé
tvory, potažmo k chovatelství jako takovému, neboť dnes se drobnému chovatelství věnují
většinou starší občané a časem by se mohlo stát, že se nám genetické zdroje a široká škála
barevných rázů různých plemen zvířat navždy ztratí. Závěrem bych chtěl poděkovat všem
občanům, kteří tuto výstavu navštívili a tím nás i finančně podpořili, ať už za účelem
nákupu kvalitního chovného materiálu nebo jen tak pro potěchu oka a pohlazení srdce.
Těšíme se na Vás opět v příštím roce v tradičním termínu haťského krmáše.
Mgr. Milan Šula

INZERCE

V srpnu 2021 oslavili
60 let společného života

manželé Relindis a Herbert Kamradovi.
Do dalších let přejeme vše nejlepší, hlavně zdraví
a spokojenost.
Rodina Kamradova, Bartuskova,
Hruškova, sousedé a přátelé.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Marta Tilleczková

94 let

Erich Bortlík

93 let

Hedvika Petřeková

91 let

Bruno Viktorin

91 let

Josef Ronczka

91 let

Alois Plaček

90 let

Anděla Mikesková

90 let

Valter Tvrdý

88 let

Josef Matuška

87 let

Lubomír Urbánek

87 let

Anna Štochlová

87 let

Alžběta Plačková

85 let

Hildegarda Cigánová

85 let

Eliška Aldersová

84 let

Marie Svobodová

82 let

Anna Šústková

84 let

Gerhard Friedrich

82 let

Vilibald Plaček

84 let

Günter Konetzný

81 let

Marta Pavlenková

84 let

Vilibald Kostelnik

81 let

Miloslava Peštuková

84let

Reinhold Kuchař

81 let

Jiří Soppa

83 let

Jindřich Schula

81 let

Ernestyna Svobodová

83 let

Lene Schebestiková

81 let

Karel Kichner

83 let

Anna Kudlová

80 let

Adolf Lukáš

83 let

Věra Kundriková

80 let

Herbert Kamrad

82 let

Krystyna Plačková

80 let

Anežka Ochvatová

82 let

Anna Plačková

80 let

Edeltrauda Šulová

82 let

Annemarie Janíková

80 let

Arnošta Kupková

82 let

Relindis Kamradová

80 let

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