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Karel Václav Rais

Roráty

Je advent tichý, plno mlhy všude,
jen stezky září sněhem ováty
a z rána okna po vesnici chudé,
kde na vábné se strojí roráty.
Však nejvíc děti. Šály, pleny váží
a „uši“ skryté v čapce beraní;
již podkůvkami dupou na zápraží
a do kostela klušou na stráni.
Chrám zaleskl se v prostomilé kráse,
je všecek ztopen v jasné záplavě,
a píseň touhy v klenbách rozlévá se,
z úst dětí zvučí vroucně, jásavě.
Těm dětem z dědin oči planou z řasy,
jak se rtů zní jim píseň naděje,
že přijde Pán a zemi svoji spasí,
že brzy již se na lid usměje.
Jen věřte silně, připravujte stezky,
a přesvědčeni buďte hluboce,
že přijde spása v drahý luh náš český,
že po adventě budou Vánoce!
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SLOVO STAROSTY
„Vánoce jsou časem, kdy si nejsilněji
uvědomujeme, co nám schází
a kdo není mezi námi.“
John Irving

Vážení a milí občané,
právě listujete ve vydání Haťského zpravodaje, které je v tomto období tradičně
věnováno vánoční době a příchodu nového roku. Čtyři hořící svíčky na adventním věnci
v našich domácnostech za pár dní vystřídá svátečně ozdobený vánoční stromeček. Nastane
doba, kdy všichni zpomalíme, nebudeme mít žádný spěch, shon a stres. Budeme si užívat
vánoční atmosféry, vůně purpury a času stráveného s těmi, které máme nejraději
a s kterými je nám dobře. Přeji nám všem, aby nám tyto vzácné chvíle vydržely
v nadcházejícím roce co nejdéle.
Máme za sebou již druhý podzim, který jsme prožili s další koronavirovou vlnou.
I v naši obci si již hodně občanů a v neposlední době celá řada našich dětí onemocněním
Covid 19 prošli a ještě stále procházejí. Pandemie koronaviru nám úplně změnila celý náš
život. Sice jsme se již naučili s COVIDEM 19 žít, ale stále máme strach a obavu, co ještě
přijde. Začali jsme si více vážit všeho, co nám dříve přišlo tak samozřejmé – schází nám
lidský kontakt v podobě podání ruky a objetí, usměvavá tvář bez roušek a respirátorů,
návštěvy restaurace, divadel, kin bez nutnosti prokazovat se potvrzením o očkování nebo
proděláním nemoci. Chci vás ale opět požádat o trpělivost. Prosím o zodpovědné
dodržování platných hygienických pravidel. Noste roušky, respirátory, desinfikujte si ruce.
Využijte možnosti testování, očkování.
Vzhledem k situaci COVID 19 zastupitelstvo obce rozhodlo neuskutečnit letos
tradiční vánoční akci „Vánoční ladění“. Zpívání pod vánočním stromem proběhne
v neděli 26.12.2021 v 16.30 hod. před kulturním domem u vánočního stromu.
Novoroční koncert Ondřeje Rumla s kapelou a spojenými chrámovými sbory
z Nového Bohumína a Hati proběhne v neděli 9.1.2022 v 17.00 hod. v kostele
sv. Matouše v Hati.
Hodně věcí se nám podařilo i v tomto těžkém roce 2021 zrealizovat a zvládnout:
• vysázeno 138 lip velkolistých a 400 ks keřů podél Příční cesty z jižní strany
• oprava mostu M 06 Na Stavech
• celková rekonstrukce (modernizace) vnitřních prostor kulturního domu
• výměna atmosférických plynových kotlů za kondenzační plynové kotle
v kulturním domě a zdravotním středisku
• modernizace místního rozhlasu
• vytvoření samoobslužného výdejního místa Zásilkovna
• vybudování MK na ul. U Střediska k rodinám Paskudovým
• výměna šoupátek u vodovodních přípojek na ul. Na Chromině v úseku od
ul. Višňová a ž po ul. Dolina včetně opravy asfaltového povrchu
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•
•
•
•

vybudování nové jazykové učebny v ZŠ
rozšíření veřejného osvětlení v obci o nové světelné zdroje
oprava gabionu v potoku naproti Restaurace U sv. Mikuláše
nainstalovali jsme nové uvítací tabule u vjezdu do obce na ul. K Hubertu,
ul. Šelvická
• rýsuje se již chodník spojující ulici U Bečvy a ul. Lipová
Spousta plánů a záměrů je ještě ale před námi.
V minulém týdnu byly do všech domácností doručeny kalendáře na rok 2022. První
obecní haťský kalendář na rok 2021 sklidil mezi Vámi občany velký ohlas, a proto jsme se
rozhodli ve vydávání kalendářů pokračovat. Kalendář na rok 2022 jsme naplnili
fotografiemi našich místních fotografů, za což jim patří velké poděkování. Opět v něm
nechybí termíny svozu komunálního odpadu, BIO skládek, sběru elektrozařízení a termíny
plánovaných kulturních, sportovních i jiných společenských akcí. Věřím, že kalendáře
Vám již byly doručeny - pro každé číslo popisné je 1 kus zdarma. Ať Vám kalendář slouží
k radostnému plánování roku 2022. Do budoucna prosíme o poskytnutí i Vašich
zajímavých fotografii, které jste pořídili v naší obci.
V sobotu 8.1.2022 proběhne v naší obci Tříkrálová sbírka. Tříkrálovou sbírku pořádá
každoročně Charita ČR a na Hlučínsku Charita Hlučín. Vaše domácnosti navštíví malí
i velcí koledníci, aby požehnali Vaše příbytky. Na dveře Vám napíší posvěcenou křídou
K+M+B LP 2022. Tento nápis znamená „Pokoj tomuto domu“. Každá skupinka bude mít
zapečetěnou pokladničku, do které můžete přispívat. Výnos Tříkrálové sbírky z největší
části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi. Jde o různé formy pomoci pro nemocné,
osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá
předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku. Většina vykoledovaných prostředků
zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na
rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně
zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Z každého daru pomůže 65 %
přímo na Hlučínsku a 15 % využije na své projekty Diecézní Charita Ostravsko-opavská.
Celkem 80 % sbírky tedy zůstává na severní Moravě. Potřebným v zahraničí pomůže 10
% daru, 5 % směřuje na celostátní projekty a 5 % je režie sbírky. Pro koledníky na
Hlučínsku je pořádáno po skončení sbírky společné setkání. Jde o malé poděkování za
jejich velký podíl na úspěchu sbírky. Nezapomínejme na to, že i my můžeme jednou služby
charity potřebovat.
Dne 6.11.2021 nás nečekaně v ranních hodinách opustil náš bývalý starosta obce pan
Pavel Kotlář ve věku 74 let. Působil ve funkci starosty obce od roku 1990 až do roku 2014.
Svou práci na obci a pro obec miloval. Za jeho vedení byl vybudován vodovod, plynovod,
kanalizace. Dále byl vystavěn kulturní dům, dům služeb, opravená základní a mateřská
škola, byly opraveny a zatepleny všechny obecní budovy. Jeho srdeční záležitostí byla
historie - za jeho působení byly opraveny všechny kříže, kapličky a památníky. Byl
spoluautorem knihy o historii naší obce od roku 1250 do roku 2000. Dal základ všem
kulturním a společenským akcím - Novoroční koncerty, Dožínky, Kolaja, Hudba nezná
hranic, Setkání seniorů a mnohé další. Byl jedním z iniciátorů polsko - české spolupráce
mezi Obcemi Šilheřovice, Píšť, Krzyżanowice a naší obcí. Zabýval se intenzivně
problematikou naší obce, ale nebylo mu lhostejné celé Hlučínsko, byl velice aktivním
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starostou, který přicházel s mnoha podněty a nápady pro Sdružení obcí Hlučínska. Měl
vždy obrovskou radost z toho, když se na Prajzské něco nového vybudovalo, opravilo
a zvelebilo. Byl velice moudrým člověkem s obrovským nadhledem a přehledem. Měl
přirozenou autoritou, která uměla oslovit několik generací najednou. Přemýšlel o různých
věcech, které pomohly naší obci. Problémy řešil v klidu a s plnou rozvahou. Jeho
optimistická, upřímná, otevřená, opravdová, skromná, pracovitá a přátelská povaha, jeho
životní zkušenosti a především on, bude chybět nám všem, naší obci, ale především jeho
rodině. Čas nikdy neběží tak rychle, aby se dalo zapomenout. Pavle, děkujeme Ti ještě
jednou za všechno, co jsi pro naši obec Hať vykonal.
Závěrem chci poděkovat všem zaměstnancům obce, spolupracovníkům na obecním
úřadě, místostarostovi, děkuji také radním obce, celému zastupitelstvu obce, všem členům
sociální a kulturní komise, všem složkám obce a soukromým zemědělcům za práci pro
naši obec. Dále mé poděkování za skvělou spolupráci za uplynulý rok patří vedení
a zaměstnancům ZŠ a MŠ Hať, všem lékařům působícím v Hati, zaměstnancům lékárny,
České pošty a obchodů jak na horní, tak na dolní Hati, Římskokatolické farnosti Hať - otci
Davidovi a Josefovi a Vám všem, kteří se staráte a dbáte o to, aby naše obec byla krásná…
Do roku 2022 Vám proto všem přeji spolu s celým obecním zastupitelstvem více
příjemných dnů než těch nepříjemných, více lásky než záště a nenávisti, více radosti
a hojnosti než smutku, utrpení a strádání. Přejme si navzájem radostné a pokojné Vánoce.
Kéž by nám zůstalo otevřené srdce pro radost a lásku i pro další dny v roce. Abychom
k sobě nebyli milí jen jednou v roce, ale aby podobných chvil v životě přibývalo!
Přeji vám klidný rok s pevným zdravím.
Vyletělek Werner, starosta obce

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Kotlíkové dotace
V úvodu tohoto příspěvku bych Vás chtěl blíže informovat o zapojení našich občanů
do 3. výzvy kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji a o vyhodnocení návratných
finančních výpomocí poskytovaných z rozpočtu obce Hať občanům, kteří o ní požádali.
Výzva k předkládání žádosti pro poskytnutí bezúročné půjčky z rozpočtu obce Hať
na předfinancování výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva za moderní zdroje tepla
splňující podmínky 117. výzvy Operačního programu Životní prostředí za účelem snížení
emisí skleníkových plynů a dalších znečišťujících látek do ovzduší a dosažení úspor
energie v domácnostech byla vyhlášena na jaře roku 2020. Do této výzvy se původně
přihlásilo 54 občanů, ale z různých technických důvodů nakonec obec obdržela celkem
45 žádostí o návratnou finanční výpomoc. Z tohoto počtu se 10 žádostí týkalo výměny
kotlů na pevná paliva za tepelná čerpadla a kotle na biomasu, ve zbývajících 35 případech
šlo o kondenzační plynové kotle. Díky těmto občanům obdržela obec do rozpočtu ze
Státního fondu životního prostředí České republiky finanční obnos ve výší 7 250 000,- Kč,
který může obec využít k realizaci projektů z Operačního programu Životní prostředí.
Z informací, které jsme získali z Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, si do
3. výzvy kotlíkových dotací podalo žádost celkem 93 občanů z naší obce. Všem občanům,
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kteří svým rozhodnutím vyměnit kotel na tuhá paliva za ekologický zdroj tepla vedení
Obce Hať velice děkuje, protože tímto krokem současně přispívají ke zlepšení kvality
životního prostředí v naší obci.
Pro občany, kteří ještě stále váhají s výměnou nevyhovujících kotlů na tuhá paliva
nesplňujících alespoň emisní třídu 3, máme informaci o vyhlášení 4. kola kotlíkových
dotací v Moravskoslezském kraji v programovém období 2022 – 2027. Využijte této
poslední možnosti a zajistěte si výměnu starých kotlů na tuhá paliva za nové ekologické
kotle. Bližší informace získáte na stránkách KÚ Moravskoslezského kraje viz leták níže.

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy!
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A nyní podrobněji k projektům, které již obec z těchto finančních prostředků v tomto
roce zrealizovala. První dva projekty se týkaly kotelen na zdravotním středisku
a v kulturním domě. Byla provedena výměna atmosférických plynových kotlů za
úspornější kondenzační kotle. Celkové náklady projektu byly ve výši 873 139,- Kč. Dalším
projektem byla „Výsadba stromořadí – Hať, Příční cesta“, kde byla na obecním pozemku
podél komunikace vysázena alej 138 ks líp velkolistých a 398 ks různých keřů. O projektu
jsem Vás podrobně informoval v červnovém čísle Haťského zpravodaje. Největší projekt,
který se bude z těchto finančních prostředků realizovat v roce 2022 je celková rekonstrukce
asi 130 let staré budovy mateřské školy na dolní Hati. Celkové náklady na rekonstrukci
jsou rozpočtovány na necelých 10 milionu korun. Stavební práce by měly být zahájeny
1. 3. 2022. Pokud vše půjde dle plánu, měla by se rekonstruována dvoutřídní mateřská
škola otevřít pro děti opět od 1. 9. 2022. V současné době jsme ve fází přípravy výběrového
řízení na dodavatele stavby.
V závěru letošního roku jsme také započali s přípravou území pro výstavbu sedmi
rodinných domů na obecních pozemcích v lokalitě Kotlina. V listopadu bylo vypsáno
výběrové řízení na vybudování nové dešťové kanalizace, do kterého jsme obdrželi celkem
6 nabídek. Nejnižší nabídkovou cenu jsme obdrželi od firmy KOMA Trade CZ-EU, s.r.o.
z Vendryně a to ve výši 1 720 520,- Kč bez DPH. Jakmile to počasí umožní, budou
stavební práce v dané lokalitě zahájeny. Poté by se realizovala výstavba vodovodního řadu
a tlakové splaškové kanalizace.
Za pár dnů nastane Štědrý den, čas dárků. Naplňme tento čas očekávání příchodu
Ježíše Krista i naše srdce především mírem a pokojem a ne starostmi, zda pro danou osobu
seženeme ten jediný, originální a správný dárek. Darujme si navzájem to, co se nedá nikde
koupit ani sehnat a všichni toho máme úplně stejně – darujme svým blízkým především
náš čas. Čas je fyzikální veličina, která pro všechny lidičky plyne stejně rychle. Hodina
pro každého z nás má šedesát minut. Toto nelze ošidit a ani si hodinu o nějakou minutu
prodloužit. Najděme si čas na dobrý čaj či kávu s příbuznými, s nimiž někdy bydlíme jen
kousek od sebe, ale roky jsme se neviděli. Kdy naposledy jsme své sourozence pozvali jen
tak na oběd, ne proto, že se to má, ale proto, že chceme být pohromadě se svými
nejbližšími. A že se občas mezi nás vloudí sváry, nepochopení či dokonce závist?
Zapomeňme na vzájemné spory alespoň v době vánoční, jsme zde na této planetě Zemi
pouze na krátkém výletě. Proto bychom si jej měli maximálně užít a naplno prožít. Přeji
Vám všem čas vánoc naplněný láskou a nadějí. Otevřeme svá srdce v tomto čase především
pro dávání. Darujme svým blízkým lásku, pohodu i obyčejný úsměv, který má mnohdy
obrovskou kouzelnou moc.
Mgr. Milan Šula

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 18. - 20. zasedání zabývalo především:
-

Schválením programu 18.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 17.zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od 17.zasedání ZO
Žádostí ZŠ a MŠ Hať, p.o., o schválení změny účelově vázaných dotací na rok 2021
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- Projednáním Smlouvy o bezúplatném převodu majetku mezi HZS MSK a obcí Hať
- Spoluúčastí na kotlíkových dotacích v období 4.výzvy 2021-2027
- Spolufinancováním rozšíření hlavních řádů vodovodu, splaškové kanalizace a TKR pro
novostavby RD
- Návrhem na pořízení změny ÚP Hať dle metodiky MMR ČR
- Projednáním změny účelově vázané dotace pro TJ Sokol Hať, z.s.
- Oznámením zahájení společného řízení - větrná elektrárna Hať 3 Jih
- Žádostí ČSCH ZO Hať, z.s., o změnu účelově vázané dotace
- Schválením programu 19.zasedání ZO
- Kontrolou plnění usnesení z 18.zasedání ZO
- OZV o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci
- Záměrem obce na podání žádostí o dotace na MMR ČR
- Žádostí o zařazení převodu pozemku parc. č. 2867/1 k. ú. Hať do změny č.1 Územního plánu
Hať
- Vyřazením DHM 2 – starý místní rozhlas
- Zrušením dvou koncertů Vánočního ladění z důvodu pandemické situace
- Schválením programu 20.zasedání ZO
- Kontrolou plnění usnesení z 19. zasedání ZO
- Informací o jednání rady obce od 18.zasedání ZO
- Výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ, P.O., za školní rok 2020-2021
- Určením termínů zasedání ZO na rok 2022
- Návrhem plánu práce finančního výboru na rok 2022
- Návrhem plánu práce kontrolního výboru na ro 2022
- Projednáním výsledků hospodaření obce k 30.11.2021
- Střednědobým výhledem rozpočtu obce na období 2023-2025
- Návrhem rozpočtu obce Hať na rok 2022
- Knihovním řádem Obecní knihovny Hať od 1.1.2022
- Pořádáním obecních kulturních akcí v době Vánoc

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostí o finanční příspěvek na zajištění mobilní hospicové péče
- Smlouvou o zabezpečení sběru, dopravy, třídění, využití a odstranění objemných odpadů
a zřízením sběrného místa
- Výběrovým řízením na projekt „Příprava území pro rodinné domy p.č.161/21 a 158 v Hati –
dešťová kanalizace“
- Smlouvou o bezúplatném převodu majetku od HZS MSK
- Smlouvou o provedení prací – zimní údržba MK Lipová
- Smlouvou o výpůjčce – kompostéry na bioodpad
- Programem 18.zasedání ZO
- Spolufinancováním 4.výzvy kotlíkových dotací 2021-2027
- Cenovou nabídkou na zpracování PD ve stupni PDPS pro „Rekonstrukci mostu Ha-03-M, ulice
Mlýnská
- Žádostmi ČSCH ZO Hať, z. s., a TJ Sokol Hať o změnu účelově vázané dotace
- Cenovou nabídkou na zpracování žádosti o dotaci a administraci projektu „Modernizace
energetické soustavy a využití OZE na budově MŠ v obci Hať“
- Vyřazením majetku obce z DHM a DDHM
- Oznámením zahájení společného řízení na stavbu Větrná elektrárna Hať 3 jih
- Projednáním spolufinancování rozšíření hlavních řadů vodovodu, splaškové kanalizace a TKR
zájemců o výstavbu RD
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- Žádostí o finanční spoluúčast na Mikulášské jízdě
- Žádostí o poskytnutí dotace na rok 2022 na projekt Poradna pro osoby se zdravotním
postižením
- Žádostí o poskytnutí finančního daru pro rok 2022 na projekt Osobní asistence Ostravsko
- Obecně závaznou vyhláškou o odpadech s účinností od 1.1.2022
- Poskytnutím jednorázových finančních darů pro osoby s nízkými příjmy
- Programem 19.zasedání ZO
- Rozpočtovým opatřením č.4/2021
- Dohodou na zpracovávání mzdové agendy na rok 2022
- Dodatkem č. 1 ke smlouvě o vypořádání k projektu „Pořízení kompostérů, štěpkovačů
a kontejnerů na textil“
- Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek na projekt „Příprava území pro rodinné domy na
p.č. 161/21 a 158, Hať – dešťová kanalizace“
- Odměnou za výkon funkce velitele zásahové jednotky SDH
- Žádostí o finanční dar na provoz záchranné stanice a Dům přírody Poodří v Bartošovicích
- Záměrem obce na podání žádosti o dotace na MMR ČR
- Koncepcí komunikace obcí Vřesina, Darkovice, Hať a Píšť s veřejností
- Žádostí o zařazení převodu p.č. 2867/1 do změny č.1 ÚP Hať
- Žádostí o pronájem nebytových prostor – cukrárna
- Programem 20.zasedání ZO
- Odměnou ředitelce ZŠ a MŠ Hať, p.o.
- Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek ve VZ „Zhotovení dokumentace Změna č.1
Územního plánu obce Hať“
- Smlouvou o sdružených službách dodávky elektřiny
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2022
- Žádostí o finanční spoluúčast - omalovánky pro děti „Bezpečně na silnici“
- Návrhem plánu zasedání ZO v roce 2022
- Smlouvou o využití obecního systému odpad. hospodářství - elektroodpady
- Kulturními akcemi v obci v době Vánoc
- Projektovou dokumentací na rekonstrukci MŠ dolní Hať
- Dodatkem č.2 ke Smlouvě o dílo – zhotovení GP pro vyznačení služebnosti kanalizace
- Žádostí o povolení snížení obrubníků pro zřízení stání pro auta
- Smlouvou o zřízení a provozu informační platformy Smart INFO
- Žádostí o odprodej části obecního pozemku
- Cenovým výměrem č.1/2022 pro stanovení ceny vodného a stočného
- Knihovním řádem Obecní knihovny Hať od 1.1.2022
- Povolením k nakládání s povrchovými vodami – vodní nádrže
- Úředními hodinami OÚ v době vánočních svátků

INFORMUJEME
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v roce 2022
Přistavení a svoz kontejnerů:
sobota dne 23. 4. 2022
Bližší informace se dozvíte v dalším vydání zpravodaje nebo na vývěskách v obci.
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♣ Provozní doba Obecního úřadu v Hati během vánočních svátků
20. 12. 2021
pondělí
08.00 - 11.00 13.00 - 17.00
21. 12. 2021
úterý
13.00 - 15.00
22. 12. 2021
středa
08.00 – 12.00
23. 12. 2021
čtvrtek
ZAVŘENO
27. 12. 2021 – 31.12.2021 ZAVŘENO
♣ Provozní doba ordinace praktické lékařky, Happy Doctor, v době Vánoc
HAŤ
PÍŠŤ
23.12. - 27.12. ZAVŘENO
23.12.-27.12. ZAVŘENO
28.12, 29.12. a 30.12. ordinace 8 -12
28.12. a 29.12. ordinace 8 -12
31.12. - 2.1. 2022 ZAVŘENO
31.12.-2.1. 2022 ZAVŘENO
od pondělí 3.1. opět normální provoz
od úterý 4.1. opět normální provoz
Uplynulý rok byl pro všechny naše zaměstnance vzhledem k trvající epidemii VELICE
NÁROČNÝ!!! Proto bychom Vás chtěli poprosit, abyste nám mezi vánočními svátky
dopřáli čas na odpočinek a načerpání sil do roku dalšího - nekontaktujte nás prosím
doma!!! V akutních situacích se obracejte na pohotovostní službu nebo volejte 155.
Za celý kolektiv HAPPY DOCTOR Vám přejeme klidné a pohodové Vánoce a do
nového roku pak především zdraví, optimismus a spoustu sil k naplnění Vašich snů.
MUDr. Nováková Karla

♣ Svoz popelových nádob v době Vánoc
Odvoz popelnic ve dnech 21. a 22.12.2021 a 4. a 5.1.2022 proběhne beze změn.
♣ Platba vodného a stočného za II. 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 II. pololetí roku 2021 proveďte v pokladně OÚ
(přízemí)
v termínu od 7.2.2022 do 17.2.2022.
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 3.1.2022.
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♣ Změna svozu komunálního odpadu od 1. ledna 2022
Zákon o odpadech č.541/2020 ukládá obci Hať k datu 1.1.2022 změnit nastavení
systému odpadového hospodářství. Změny jsou zahrnuty v nové Obecně závazné
vyhlášce obce Hať č. 5/2021 (k nahlédnutí na webu obce nebo na OÚ).
Nově se vlastník nemovitosti musí osobně přihlásit k platbě místního poplatku za
odkládání komunálního odpadu z nemovité věci na OÚ Hať v době úředních hodin a to
nejpozději do 15.1.2022. Stávající smlouvy o odvozu směsného odpadu se k 31.12.2021
ruší.
Vlastník nemovitosti si vybere z nabízených variant četnosti a objemu popelových
nádob a na jejím základě se poté vypočte cena za svoz. Zastupitelstvo obce pro rok 2022
schválilo výši poplatku za 1 litr přistavené nádoby v hodnotě 0,7 Kč. Výši poplatku za
svoz odpadu tak činí 0,70 Kč x velikost nádoby v litrech x počet svozů za období.
Poplatek bude splatný vždy jednorázově, a to nejpozději do 31.1. následujícího
kalendářního roku. Platbu je možné provádět bezhotovostně platebním příkazem nebo
hotově, či bankovní kartou v pokladně OÚ. Složenky s předepsanou výší úhrady již
nebudou zasílány!!
Bližší informace včetně přihlášky, ceníku a svozového kalendáře jste obdrželi již
v předstihu během 50.týdne do poštovní schránky vaší nemovitosti. Vyplněnou
a originálně podepsanou přihlášku k MP za svoz komunálního odpadu můžete
doručit na OÚ osobně, zaslat poštou nebo vhodit do schránky OÚ. Není možné
zasílat emailem! Děkujeme.
Svoz popelových nádob bude i nadále provádět firma OZO Ostrava.
♣ CENOVÝ VÝMĚR č. 1/2022 - pro stanovení ceny vodného z veřejného vodovodu
a ceny stočného
Cena bez DPH
cena vodného
cena stočného

20,00 Kč/m3
+ zákonem daná sazba DPH (10%)
32,73 Kč/m3
+ zákonem daná sazba DPH (10%)

Celková cena v Kč
(včetně DPH)
22,00 Kč
36,00 Kč

Výměna a certifikace podružného vodoměru Dle skutečně fakturované ceny
(instalovaného na žádost majitele):
za provedení certifikace.
Cenový výměr č. 1/2022 nabývá účinnosti dnem 4.1.2021.
Nabytím účinnosti tohoto cenového výměru se zároveň ruší cenový výměr č. 1/2021 ze
dne 2.12.2020.
♣ Místní poplatek ze psů na rok 2022
Splatnost místního poplatku ze psů je k datu 31. 3. 2022. Poplatek činí za prvního psa
120,-Kč/rok a za druhého a každého dalšího psa 180,-Kč/rok. Majitelé psů, kteří hradí
poplatek v hotovosti, mohou úhradu provádět v pokladně OÚ v době pokladních hodin.
Majitelům psů, kteří hradí poplatek bankovním převodem, budou podklady k úhradě
zaslány na uvedenou mailovou adresu.
Poplatky ze psů se řídí Obecně závaznou vyhláškou č.2/2019, o místních poplatcích.
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Z OBECNÍHO ŽIVOTA
Vítání občánků
S ohledem na platná opatření v souvislosti s koronavirem jsme se rozhodli v neděli
26.9.2021 uskutečnit v zasedací místnosti obecního úřadu v Hati přivítání nových občánků.
Na této slavnostní akci se sešlo osm rodičů se svými miminky, mezi kterými byli
3 holčičky a pět chlapců.
Rodiče a nové občánky přivítal starosta obce pan Werner Vyletělek a předsedkyně
sociální komise Mgr. Karin Jarošová. Ve svém proslovu starosta zdůraznil, jak je pro
malé dítě důležitý domov naplněný láskou, úctou a pohodou. Dětem pak popřál spokojený
život plný zdraví, štěstí a radosti. K příjemné atmosféře přispělo vystoupení žáků haťské
základní školy s hudebním doprovodem pod vedením paní učitelky Mgr. Šárky
Kostelníkové. Rodiče se podepsali do pamětní knihy obce, obdrželi kytičku a pro své
miminko dárky na památku.
Děkujeme rodičům, že přijali naše pozvání.
Za sociální komisi Eva Glenzová

Setkání seniorů
Dne 22.10.2021 se v Hostinci u sv.Mikuláše v Hati uskutečnilo po roční odmlce kvůli
situaci COVID - 19 setkání důchodců naší obce. Setkání zahájil pan starosta Werner
Vyletělek přivítáním a stručnou informací o dění v obci od začátku tohoto roku a nástinem,
co nás čeká v nejbližší budoucnosti.
Obec obdarovala 6 nejstarších účastníků tohoto setkání - ženy (p. Marta Tilleczková,
p. Ludgarda Plačková a p. Ingeborg Kučerová) krásnou kytkou a velkým obecním
kalendářem a 3 muže (p. Erich Bortlík, p. Viktorin Bruno a p. Alois Plaček) vínem a rovněž
velkým obecním kalendářem. Po výborné večeři, kterou jako obvykle připravili
zaměstnanci Hostince u sv. Mikuláše a po zákuscích a kávě, následovalo nádherné
vystoupení dětí ze základní a mateřské školy, které sklidilo velký potlesk. Tímto moc
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děkujeme paní učitelce Mgr. Šárce Kostelníkové a Ing. Pavle Fajkusové, které s dětmi
krásný program nacvičili. Po celé odpoledne provázel hudebním doprovodem na klávesy
a zpěvem písní pan Vilém Matuška.
Věřím, že všichni přítomní odcházeli z tohoto setkání s příjemným pocitem v duši.
Alespoň z tváří našich seniorů - babiček a dědečků to jednoznačně vyzařovalo. Ukazují,
že o obec a obecní dění mají i v seniorském věku stále zájem.
Za sociální komisi Eva Glenzová

KNIHOVNA
Milí čtenáři a přátelé knihovny,
jsem velmi potěšena Vaším nevšedním zájmem
o četbu, sebevzdělávání a touhu poznávat stále nové
věci, obohacovat se zážitky, které nám krásná literatura
dává.
Naše knihovna v Hati čítá 5960 knih a letos jsme ji
obohatili o 156 nových titulů.
Během celého roku ji navštívilo 603 čtenářů, kteří si
vypůjčili 2435 knih a 523 časopisů.
Žáci měli největší zájem o mimočítankovu četbu.
Nejžádanější knihou dospělých se stala kniha Šikmý
kostel II od spisovatelky Karin Lednické a 15 roků života od Patrika Hartla.
Snažím se plnit každé Vaše čtenářské přání, leč někdy to z různých důvodů nejde, neboť
o novinky a bestsellery mají zájem všichni. Věřte však, že časem se dostanou i k Vám.
Vážení čtenáři, v době vánočních dnů, tj. 23.12., 28.12. a 30.12.2021 bude knihovna
uzavřena. V novém roce pak bude poprvé otevřeno v úterý 4. 1. 2022.
Přeji Vám všem klidné a pohodové Vánoce a v novém roce pak kromě štěstí a zdraví
také krásné zážitky s knihou.
Vaše knihovnice Margita Kalvarová

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Veselé vánoční slití oleje
Uklizený a nazdobený byt, svítící stromeček, tóny koled – a také syčení oleje
a vůně smaženého kapra a dalších tradičních dobrot. Vánoce jsou zkrátka čas, kdy
v kuchyni olej teče proudem a po řízku s chutí sáhne i zapřisáhlý vyznavač zdravého
stravování. Pokud olej už dávno třídíte, není co vysvětlovat. Ale jestli jste se ještě
neodhodlali, je přesně tohle ta správná doba s tím začít.
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Určitě
nechcete,
abyste
uprostřed
vánočních
svátků
museli náhle řešit
ucpaný
odpad
v kuchyni či na toaletě
nebo havárii odpadního
potrubí v celém domě.
A věřte, že ani příroda
není zvědavá na ty
spousty oleje ze všech
domácností, které by se
na ni přes odpadní vody
valily. Abyste tomu
všemu zabránili, stačí
opravdu málo. Najít
doma prázdnou PET
lahev s víčkem a zbylý
olej z kuchyně místo do
odpadu přelít do ní.
Vzpomeňte si na
to,
až
nasmažíte
všechny
ty
filety
z kapra nebo hory
křupavých řízečků, až
vám
z vánočních
vinných klobás zbyde
jen
mastný
pekáč
potažený vrstvou sádla
a šťávy z masa nebo až
o Silvestru naaranžujete do mističek všechny ty dobroty nakládané v oleji. Kapka ke kapce,
a uvidíte, že po svátcích máte PET lahev plnou. A přidat můžete i zapomenutý kus pevného
tuku, který se najde v lednici zastrčený někde vzadu ještě od pečení cukroví.
K nové tradici vánočního slévání použitého oleje tak můžete přidat i tradici povánoční
procházky k olejové popelnici s naplněnou PETkou a pozorovat, kolik sousedů se do
třídění pustilo s vámi. My vám slibujeme, že se postaráme o to, aby naše popelnice ani
o svátcích, ani v novém roce nikdy nepřetekly.

Jak správně topit a ušetřit
výňatek z brožury MŽP ČR
Kontrola technického stavu a provozu kotlů a topidel s výměníkem:
▪ každý provozovatel kotle nebo topidla s výměníkem (napojeným na teplovodní soustavu
ústředního vytápění) má každé 3 roky povinnost provést kontrolu technického stavu
a provozu tohoto zařízení odborným technikem
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Spalovací zařízení:
▪ od 1.9.2022 je zakázáno provozovat kotle horší než 3.třídy (včetně zařízení vlastní
výroby)
▪ instalaci a první nastavení svěřte odborníkům
▪ pokud měníte spalovací zařízení je povinnost provést vždy i revizi spalinových cest
(komínu a kouřovodu)
▪ nevhodná kombinace spalovacího zařízení a komínu může vést k těžko odstranitelným
problémům
▪ dbejte na správnou instalaci a dobrý technický stav bezpečnostních prvků kotle i kamen
(pojistné ventily, ochlazovací smyčky, apod.)
Palivo:
▪ používejte výhradně palivo určené výrobcem vašeho zařízení
▪ nespalujte žádné odpady (plasty, chemicky ošetřené dřevo, nápojové kartony, apod.
▪ zakázáno je také spalovat některé druhy paliv určeny pouze pro velká zařízení (prachové
uhlí, uhelné kaly (floty), apod.
▪ po dodavateli paliva můžete požadovat doklady prokazující splnění požadavků na jeho
kvalitu, pokud máte problémy s kvalitou paliva, můžete se obrátit na ČOI
▪ u automatických kotlů nevhodná kvalita paliv může vést k zablokování podavače paliva
či jeho poškození
▪ palivo správně skladujte na zastřešeném místě, dřevo by mělo být minimálně 2 roky
sušeno, prodloužíte tak životnost vašeho zařízení a náklady na vytápění
▪ spalování nevhodného paliva či odpadu vede nejen k vyšším emisím znečišťujících látek,
ale způsobuje také další komplikace (zanášení spalinových cest, snížení přenosu tepla,
apod.)
Obsluha vašeho zařízení:
▪ seznamte se s návodem k použití a řiďte se jím, svévolné porušování může vést jak
k vyšším emisím, tak k poškození zařízení, nebo dokonce k požáru
▪ dodržujte předepsanou teplotu spalin
▪ pokud zatápíte pevnými palivy jen příležitostně, mějte ohled na aktuální stav ovzduší
Údržba zařízení a jeho obsluha:
▪ dbejte na čistotu komína a kouřovodu (čistěte min. 2x ročně a 1x ročně nechte
překontrolovat kominíkem)
▪ dbejte na čistotu celého zařízení a jeho okolí, především výměníkových ploch
▪ udržujte v dobrém stavu těsnění dvířek
▪ nezasahujte sami do nastavení zařízení, pokud nejste odborníkem
▪ nepřetápějte
▪ kotel a topidlo na pevná paliva s výměníkem musí být povinně jednou za 3 roky
zkontrolovány a nastaveny odborníkem, aby vydržely v bezvadném stavu
▪ vhodnou obsluhou a údržbou vašeho zařízení můžete snížit riziko vzniku požáru
v domácnosti (vyhoření sazí)
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Dopady nesprávného vytápění na zdraví:
▪ nesprávné vytápění domácností pevnými palivy je hlavním zdrojem znečištění ovzduší
v ČR a ovlivňuje zdraví lidí ve větší míře než velké průmyslové podniky, které mají na
rozdíl od domácností systémy k čištění a záchytu emisí
▪ velkým nebezpečím nesprávného vytápění je skutečnost, že jsou škodliviny z komínů
vypouštěny nízko nad zemí, tedy přímo do naší dýchací zóny a ve velkých koncentracích
poškozují naše zdraví
▪ škodlivé látky se nesprávným vytápěním domácností uvolňují jak do vnějšího, tak do
vnitřního prostředí našich obydlí a ovlivňují tak kvalitu života a zdraví všech členů rodiny
i ostatních lidí v okolí, obtěžují také kouřem a zápachem
▪ dlouhodobý pobyt ve znečištěném prostředí má za následek předčasnou úmrtnost, a to
zejména na kardiovaskulární a respirační onemocnění včetně rakoviny plic, dochází
k nárustu nemocí dýchacího ústrojí a výskytu symptomů chronického zánětu průdušek,
snížení plicních funkcí u dětí i dospělých, můžou se zhoršovat stavy astmatiků a zvyšovat
výskyt dalších respiračních symptomů
▪ také přibývá důkazů o vlivu znečištění na vznik diabetu II.typu, na neurologický vývoj
u dětí a neurologické poruchy u dospělých (např. Alzheimerova choroba), znečištěné
ovzduší se také podílí na zvýšené kojenecké úmrtnosti
Vlivem nesprávného vytápění domácností se do ovzduší
(včetně vnitřních prostor) uvolňují prachové částice,
které na sebe vážou další rakovinotvorné látky. Dále
dochází k uvolňování dalších škodlivin (oxidu dusičitého,
oxidu siřičitého, benzenu či oxidu uhelnatého). Pokud se
v domácnosti navíc spaluje odpad, jsou dopady takového
jednání na naše zdraví ještě závaznější.

Jakákoliv zátěž imunitního systému (akutní, dlouhodobá, onemocnění,
stres, apod.) snižuje vaši imunitu a odolnost proti působení vnějších
vlivů – samozřejmě včetně virů a bakterií!!!
Správný způsob vytápění přinese:
▪ čistší ovzduší venku i uvnitř
▪ snížení rizika vzniku závažných onemocnění
▪ lepší sousedské vztahy
▪ odstranění rizika uložení pokuty za porušování zákona o ochraně ovzduší
▪ nižší náklady na vytápění
▪ méně práce spojené s čištěním zařízení a spalinových cest
▪ snížení požárního rizika a zvýšení živostnosti vašeho zřízení k vytápění a jeho
příslušenství
Náklady na vytápění rovněž snížíte zateplením objektu a výměnou oken a dveří!
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Dotační programy a ekonomika provozu kotlů:
www.kotlikydotace.cz
www.novazelenausporam.cz
nebo se informujte na příslušném krajském úřadě.
Ověřte si výhodnost jednotlivých druhů vytápění pomocí orientačních kalkulaček
a získejte další informace v odkazech uvedených na: www.jakspravnetopit.cz.

17

Nebezpečí internetu zvané
kyberšikana
Moderní technologie vnáší do našeho života mnoho pozitiv a často nám usnadňují
každodenní život. Jak už to ale bývá, nic se neobejde bez obligátního „ale“. Virtuální
prostor s sebou přináší notnou dávku anonymity, která tvoří úrodnou půdu pro nežádoucí
komunikační jevy v čele s kyberšikanou.
Co je to kyberšikana a jak se projevuje?
Jedná se o šikanování druhé osoby jedincem nebo skupinou prostřednictvím
informačních technologií (především sociálních sítí). Může se jednat o zasílání urážlivých
nebo zastrašujících zpráv a pomluv. Vytváření obrázků, videí nebo celých stránek, které
mají za cíl urazit, zesměšnit nebo ztrapnit dotyčnou osobu. Nezřídka kdy také dochází ke
zneužívání cizích účtů a ke krádežím identity, na které navazuje i zveřejňování cizích
tajemství. V krajních případech se také můžeme setkat se sexuálním obtěžováním
a pronásledováním prostřednictvím zpráv nebo hovorů.
Druhy kyberšikany
1. Kybergrooming
Bezesporu nejvíce nebezpečný druh kyberšikany. Označuje manipulativní chování
jedince, který se snaží oběť donutit k osobní schůzce. Výsledkem takové schůzky může
být fyzické napadení, sexuální obtěžování, nucení k určitým úkonům nebo dokonce únos
dotyčného.
2. Sexting
V případě sextingu se jedná o elektronické rozesílání textových zpráv, obrázků nebo
videí se sexuálním obsahem. Dochází tak k poškozování dotyčného. Známé jsou i různé
formy vydírání, které právě se sextingem úzce souvisí.
3. Kyberstalking
Stalking znamená opakované, obtěžující a dlouhodobé pronásledování s různou
podobou a intenzitou. V případě kyberstalkingu jsou k této aktivitě zneužívány právě
moderní technologie a sociální sítě. Může tak mít podobu neustálých telefonátů, sms zpráv
nebo chatových konverzací.
Kde hledat pomoc a kam se obrátit?
Kyberšikanu je často velmi těžké odhalit. Především proto, že někteří agresoři se zprvu
tváří přátelsky a nic nenasvědčuje tomu, že by mohlo dojít k napadání. Na místě je tedy
rozhodně náležitá opatrnost a obezřetnost. V rámci prevence je nejlepší vyhnout se
neprověřeným sociálním sítím a internetovým stránkám, dostatečně si zabezpečit vlastní
účet nebo nekomunikovat s lidmi, jejichž profily se zdají být podezřelé. Pokud se ale přeci
jen potýkáte vy nebo někdo z vašeho okolí s kyberšikanou, je pravý čas obrátit se na
odbornou pomoc. V online prostoru je vám denně k dispozici linka bezpečí a krizová
telefonní linka PČR. V reálném světě se pak můžete obrátit na učitele, výchovné poradce,
policii nebo odborníky z řad psychologů. Důležité ale je, nenechat situaci zajít příliš
daleko.
Mojra.cz, www.mojra.cz
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JAK PŘISPĚT DO TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2022
ONLINE
Navštivte ONLINE koledu na www.trikralovasbirka.cz a přispějte do 31.1.2022. Je nutné vyplnit název
města, obce nebo PSČ. Vždy je nutné vybrat z nabídky „HLUČÍN CH“. Jen tak přispějete Charitě
Hlučín.

Bankovním převodem
Pošlete částku na účet 66008822/0800 s variabilním symbolem 777988005. Zadání var. symbolu je
velmi důležité. Jen tak bude částka přidělena Charitě Hlučín. Také do 31.1.2022.

QR kódem

Do kasičky na místech uvedených na www.charitahlucin.cz do 16.1.2022.
Do kasičky koledníkům, kteří zazvoní u Vašich dveří (umožní-li to
protiepidemická opatření).

Aktuální informace o sbírce na Hlučínsku sledujte na
www.charitahlucin.cz.

19

KULTURA
Mikulášská jízda 2021
Farmáři z Hati a obec Hať opět pozvali
Svatého Mikuláše, aby se projel po dědině
a pozdravil všechny děti. V letošním roce se
Mikuláš se svou družinou opravdu
předvedli. Během jízdy, kterou započali
4. prosince v 16 hodin a ukončili o 3 a půl
hodiny později, rozdali 467 sladkých
nadílek. Tolik dětí lemovalo naše ulice
a vyhlíželo poníky s povozem. Již podruhé
se nepodařilo uskutečnit zábavné odpoledne
pro děti v Hostinci U sv. Mikuláše, loni
kvůli přísnému lockdownu, letos kvůli
opatrnosti pořadatelů a nepříznivé situaci
v obci i celé zemi. A tak cinkání rolniček, klapot koňských kopýtek, řinčení řetězu
a vánoční hudba nesoucí se obcí zůstává jistotou, na kterou se lze spolehnout v jakékoli
době. Svatý Mikuláš proslul svou štědrostí k potřebným a my bychom se jím mohli
inspirovat - být štědří ke svým blízkým, nešetřit milými slovy, slovy díky a láskou, podělit
se o svůj čas se svými dětmi nebo vnoučaty.
Skutečný sv. Mikuláš má jistě velkou radost, když vidí, kolik rodin se u příležitosti
jeho svátku sejde a stráví společné chvíle. Za něj, za celou jeho družinu, za farmáře i obec
Vám děkuji za ohromnou účast!
Kamila Gospošová

Obec Hať spolu s kulturní komisí
Vás zvou na

ZPÍVÁNÍ POD
VÁNOČNÍM STROMEM
v neděli 26. prosince 2021
v 16.30 hod.
Přijďte si zaspívat koledy pod obecní
vánoční strom u kulturního domu.
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Novoroční koncert v chrámu sv. Matouše
v Hati
Srdečně vás zveme 9.1. 2022 na Novoroční
koncert. Představí se Ondřej Ruml se svou
kapelou a na koncertě zazní dílo s názvem
Zapomenutý příběh. Společně s O. Rumlem
vystoupí spojené chrámové sbory z Nového
Bohumína (sbormistryně Dominika Nogová)
a z Hati (sbormistr Pavel Kozel).
Nevšední krásné dílo Zapomenutý příběh
vypráví o početí a oslavě Ježíše Krista. Je to
poetické vyprávění prokládané krásnou
hudbou čítající 11 jednotlivých částí. Koncert
se uskuteční v kostele sv. Matouše v Hati
9.1.2022 v 17 hodin.
Předprodej vstupenek:
na OÚ Hať od 3.1.2022 nebo na místě
dospělí 200,- Kč, děti 50,- Kč
Za obec Hať i za náš chrámový sbor vás tímto srdečně zvu na tento koncert.

Pavel Kozel

Důležité upozornění:
Před vstupem na koncert se každý účastník musí prokázat potvrzením o očkování proti
Covidu nebo o prodělání nemoci nebo o platném PCR testu.

Plesová sezona 2022
15.1.

Sokolský ples

29.1.

Hasičský ples

5.2.

Ples Unie rodičů (Hostinec U sv.
Mikuláše)

11. a 13.2.

Dětské maškarní plesy Unie rodičů

19.2.

Chovatelský ples

Plesy se budou konat dle hygienických opatření platných v dané době nebo mohou být
úplně zrušeny. Sledujte, prosím, obecní vývěsky nebo web obce. Děkujeme
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Mateřská škola
Pomalu nastává čas Vánoc, a my se můžeme ohlédnout, co se za tu dobu dělo
v Mateřské škole.Tento čas utekl jako voda a můžeme říci, že jsme s dětmi zažili spoustu
aktivit.

Jako již tradičně nás navštívilo koncem září Divadlo Beruška se svou podzimní
pohádkou. V rámci zapojení do Projektu MAP II. (místní akční plán rozvoje vzdělávání pro
Hlučínsko) se děti zúčastnily čtyř akcí, a to návštěvy spisovatelky paní Rožnovské, ilustrátora
pana Dudka a v dílničkách tvořily ze dřeva anděly a baňky. V měsíci říjnu Model klub Hať
připravil pro děti Drakiádu. Akce se konala na letišti, kde kromě občerstvení byly pro děti
připraveny medaile a tombola, ve které mohli šťastlivci vyhrát vyhlídkový let nad vesnicí. Na
polovinu listopadu pro děti nachystalo Sdružení rodičů Uspávání broučků, kde mohly děti
tvořit, občerstvit se a nakonec se lampionovým průvodem pomalu rozloučit s podzimem.
S přicházející zimou si již děti začínají užívat občasného sněhu. Netrpělivě očekávaly
příchod Mikuláše, anděla a čerta, pro které si připravily
k přednesení básničky a písničky. S končícím se rokem
nasáváme předvánoční atmosféru, ve třídách se zdobí stromečky
a čekáme, zda se nám pod nimi objeví nějaké dárečky.
I přes nepřízeň epidemiologické situace a nemocí, které
se nevyhýbají ani nám v mateřské škole, se tento školní rok daří
zvládat bez větších komplikací a omezení. Děkujeme rodičům
za jejich vstřícnost, přejeme všem klidné prožití vánočních
svátků a budeme se těšit, že se ve zdraví opět shledáme
i v novém roce.

Základní škola
Žáci mají první pololetí téměř za sebou a už teď můžeme konstatovat, že bylo poměrně
rušné. Po loňských zkušenostech, kdy byly školy často uzavřené, se učitelé zaměřili na
stmelování třídních kolektivů a obnovování vztahů mezi žáky. V tomto jim pomáhaly různé
akce a společné aktivity, např. preventivní a edukační programy, třídnické hodiny. Žáci
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prvního stupně také navštívili divadelní představení v Ostravě. Další kulturní akcí bylo
vystoupení školního pěveckého sboru a kroužku ŠIKOVNÝ PRAJZÁK pro naše nejstarší
obyvatele při jejich pravidelném setkání. Proběhly i soutěže a turnaje.
Dne 9. listopadu se po roční pauze opět konal florbalový turnaj základních škol - ČEPS
Cup. V posledním ročníku, kterého jsme se zúčastnili poprvé, obsadil náš chlapecký tým třetí
místo. Do letošního turnaje jsme tentokrát poslali týmy dva - jeden chlapecký a jeden dívčí.
Pandemie bohužel zasáhla i ČEPS Cup, který musel začít s menší účastí, než se kterou
se původně počítalo - některé školy prostě nedorazily. To však nezabránilo parádní podívané,
o kterou se děti svými výkony postaraly. V turnaji dívek se naše holky střetly s domácími
Bolaticemi ve dvou vzájemných zápasech. Nepovedeným vstupem do zápasu, při kterém
inkasovaly hned tři góly, se naše dívky nenechaly odradit a dokázaly postupně vyrovnat na
nerozhodných 3:3. Dvě minuty před koncem však bohužel neuhlídaly šikovnou soupeřku
a zápas tak těsně prohrály. V druhém vzájemném utkání šlo o všechno a stav byl po většinu
zápasu nerozhodný. Pár minut před koncem bylo dvěma rychlými góly Bolatic bohužel
rozhodnuto.
To kluci se do prvního zápasu pustili s pořádnou vervou. Nejprve nastoupili proti
domácímu týmu - tradičně silným Bolaticím. Neuběhla však ani polovina hracího času a naši
borci vedli 3:0. A protože do konce zápasu nepolevili, brali cenné vítězství 5:1. Následoval
další tradiční účastník turnaje, Štěpánkovice. Kluci se nemazali ani s nimi a po vítězství 6:2
byli natěšeni na poslední zápas. Soupeřem byly Kravaře, které byly doposud naprosto
suverénní - nedostaly ani jeden gól a každému soupeři nastřílely dvojciferný počet gólů. Tento
tým už byl bohužel nad naše síly, i když se chlapci drželi velmi statečně; ještě v polovině
zápasu to vypadalo nadějně.
Oba naše týmy tak získaly druhé místo a my jim děkujeme. Po odehrání turnaje
a vyhlášení výsledků se všichni pustili do přátelských zápasů jen tak pro radost. Umocnili tak
příjemnou a přátelskou atmosféru. Už se moc těšíme na příští turnaj!

Žákyně 7. A Denisa Czichonová se necelé dva roky věnuje vzdušné akrobacii na kruhu
- Aerial hoopu. Trénovat jezdí do Ostravy i 4x týdně. Své první velké soutěže se zúčastnila
13. 11. 2021. Bylo to mezinárodního Mistrovství ČR a SR, které se konalo v Praze.
Na mistrovství obsadila úžasné 8. místo. Jsme hrdí, že Denisa je žákyní naší školy a naší
obce. K výkonu moc gratulujeme a přejeme mnoho dalších sportovních úspěchů.
V listopadu proběhl na naší škole turnaj v deskových hrách, který zajistilo Hrací
deskové centrum Legie, s podporou MAS Hlučínsko. Děti soutěžily ve dvou kategoriích 23

nižší a vyšší stupeň. V obou se hrála logická karetní hra Zbodni salát, kterou se děti nejprve
naučily a vyzkoušely. A pak už se pustily do akce. Tři nejlepší hráči, kterým se během
několika soutěžních kol podařilo získat nejvíce bodů byli oceněni hrou. Dvě desítky her také
získala naše škola jako dárek. Spokojeni tak mohli být úplně všichni - žáci se celou dobu dobře
bavili a na chvíli mohli zapomenout na strasti letošního školního roku. A kdo se soutěže
nezúčastnil, nemusí zoufat - naše škola má mnoho deskových her, které si mohou vyzkoušet
v klubu Zábavné logiky a deskových her.
V rámci kroužků, které jsou našim dětem dostupné na škole, funguje při ZŠ v Hati
i kroužek šermu. Žáci vyššího stupně tak mají možnost proniknout do tajů tohoto unikátního
a nadčasového sportu dam a gentlemanů.
V kroužku trénujeme šerm šavlí, se zaměřením na polskou školu šermu – zasvěcení
šermíři tuší, že se pod tímto označením skrývá ekvivalent jedné z nejdynamičtějších
a nejrychlejších šermířských disciplín vůbec. Děti tak trénují kromě jednotlivých výpadů
a seků i celkovou fyzickou kondici, koordinaci pohybů a rovnováhu, ale v neposlední řadě
také sportovního ducha. Jen málokterý sport se dnes může pyšnit úrovní elegance a fair play
jako právě šerm, kde každý souboj začíná pozdravem soupeře a končí přátelským podáním
pravice. Trénujeme s cvičnými šavlemi z tvrzeného molitanu, které jsou pevné v krytu
a přitom bezpečné v útoku. Zájemci o šerm tak nemusí investovat do dražšího vybavení už na
začátku a mohou si s vlastní šavlí vyzkoušet, o čem vlastně tento sport s bohatou historií je.
To nás přivádí k další výhodě tohoto sportu, kterou je otevřenost všem začátečníkům.
U šermu nemá navrch muž či žena, mladší nad starším, větší nad menším, jde o rychlé nohy,
preciznost techniky a taktické rozhodování ve zlomku vteřiny. S šermem tak může začít už
malé dítě a pokračovat v něm lze takřka bez horní věkové hranice.
Děti se nevěnují jen sportům, ale učí se také o tradicích.
Projektovým dnem si připomněly listopadový svátek Dušičky. Ve
čtvrtek 2. prosince pak proběhly vánoční dílničky. Školou zněly
koledy a linula se
sladká
vůně
cukroví.
Žáci
společně
se
svými rodiči či
prarodiči
vytvářeli různé
ozdoby,
dekorace
a dobrůtky. Společně tak navodili příjemnou
předvánoční atmosféru. Své výtvory si poté
odnášeli do svých domovů.
Dne 2. prosince žáci 1. až 3. tříd navštívili Střední zdravotnickou školu v Ostravě. Děti
se zábavnou formou učily prevenci úrazů, péči o zoubky a pravidla zdravého životního stylu.
Prostřednictvím scének a divadelního představení, kde bylo využito opravdových
zdravotnických pomůcek, se děti přenesly do dané situace. Byly svědky zásahu rychlé
záchranné služby, která se snažila pomoci popálenému dítěti. Každý žák si vyzkoušel na svém
figurantovi takovéto zranění ošetřit. V další části workshopu měli děti k dispozici modely
chrupu, na nichž si natrénovaly správnou techniku čištění. V poslední části programu si každý
žák nazdobil svou zdravou svačinku, kterou pak mohl sníst. Zároveň si děti povídaly
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o zásadách správného stravování. Pod dohledem a s pomocí studentů děti zažily spoustu
legrace, nových zkušeností a dovednostních aktivit.
I letos pokračujeme v našem školním projektu „Musíme si pomáhat“, který je na naší
škole v Hati součástí našeho školního života.
Patří do něj podpora dívky Melity z Indie. Naše škola je jejím adoptivním rodičem
přes projekt Arcidiecézní charity Praha „Adopce na dálku“. Děti sbírají starý papír a zároveň
tím umožňují této slečně studovat. Již druhým rokem jsme v hodině Občanské výchovy, když
jsme probírali téma o vzájemné pomoci a mezilidských vztazích, napsali Melitě dopisy a ty
přeložili do angličtiny a poslali Melitě do Indie. Dopisy jí udělaly jistě radost. O tom také
svědčí článek, který o tom napsala také Arcidiecézní charita Praha.
Děti se zapojily do školní sbírky pro projekt „Život dětem“. Za drobný příspěvek si
odnesly malou pozornost a pocit, že pomohly jinému dítěti, které nemá tolik štěstí a není
zdravé, jak by si to přálo. Děkujeme za štědrost!
V době adventu píšeme přání pro seniory v Hlučínském Domově seniorů pod Vinnou
horou, se kterými jsme v loňském roce navázali kontakt. Také nezapomínáme na seniory
z Hati, kteří dostanou od našich žáků vlastnoručně vyrobené přáníčko k Vánocům a novému
roku 2022.
Naše škola se rovněž zapojila do tzv. Batůžkového projektu. Do něho se vší silou
pustíme po Vánocích. Dětem blíže představíme společnost dobrovolníků, kteří v naší zemi
sbírají batůžky a školní pomůcky, které se pak odesílají dětem do Malawi, aby i ony mohly
poznávat krásy vzdělávání.
Těmito malými krůčky učíme naše děti, aby měly srdce otevřené k pomoci potřebným
lidem.
Letos v létě se jeden ze zaměstnanců ZŠ Hať, učitel P. Šefraný, umístil v rámci
grantových literárních soutěží na prvním místě Evropského šampionátu anglofonní literatury.
V létě si tak při rozboru textů Ztraceného ráje od anglického spisovatele Johna Miltona
vybojoval pan učitel i postup do světového mistrovství, jehož organizace k letošnímu roku
připadla univerzitě z Ivy League v Dartmouthu v americkém New Hampshiru.
Do světového finále se v aktuální epidemiologické situaci řada účastníků z celého
světa, včetně p. Šefraného, zapojila na dálku a jazykově literární klání se tak konalo v online
formě. Do poslední chvíle finalisté neznali knihu, která bude předmětem rozboru a, na rozdíl
od regionálních postupových kol, neměli možnost konkrétní přípravy. Tajemným textem se
nakonec ukázala být staroanglická epická báseň o Beowulfovi ze 7. - 10. století psána ve staré
angličtině (viz. přiložený obrázek).
Finalisté, kteří dílo úspěšně
rozpoznali, pak měli hodinu čas na
sepsání rozborů a polemik a utkali se
spolu ve finálních debatních duelech na
téma právě tohoto díla a staroanglické
kultury. Ve finále pan učitel nakonec
obsadil 5. místo.
Krásné a pohodové Vánoce
plné lásky, splněných přání
a do nového roku
především pevné zdraví
přeje všem spoluobčanům
kolektiv ZŠ a MŠ Hať
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Klub důchodců v Hati
Ve čtvrtek 9. 9. 2021 jsme uskutečnili jednodenní autobusový výlet za kulturními
památkami a přírodními krásami v našem severomoravském kraji. Tentokrát naším cílem bylo
městečko Rožnov pod Radhoštěm, kde jsme strávili celý den.
Prvním bodem programu byla návštěva rodinné firmy UNIPAR, která se už 30 let zabývá
výrobou svíček. Prohlídka areálu probíhala s výkladem majitele od přípravy speciálního vosku
po lisování a zdobení svíček. Součástí výroby je i výstavní galerie s prohlídkou kolekcí, která
firma vyváží do celé Evropy. V podnikové prodejně jsme si pak mohli koupit voňavé svíčky
a suvenýry domů.

Druhým cílem v Rožnově pod Radhoštěm pro nás bylo Valašské muzeum v přírodě, které je
nestarším a největším skanzenem ve střední Evropě. Skládá se ze tří samostatných areálů Valašské dědiny, Dřevěného městečka a Mlýnské doliny. My jsme měli v 11 hod. objednanou
prohlídku s výkladem průvodce do Dřevěného městečka, které je nejstarším areálem
celého skanzenu. Tady jsme si prohlédli dobový kostel s hřbitovem, zvoničku, soubor úlů,
měšťanský dům, stavení rychtáře, hostinec, poštu, stodoly.
Po prohlídce jsme využili k občerstvení hostince v areálu skanzenu, někdo se již těšil na
halušky, pánové na pivo a dámy na kávu a valašský frgál.
Novinkou v Rožnově pod Radhoštěm je unikátní Ledová galerie ve speciálně upravené
budově. Prostě Ledové sochy i v létě neboli Ledové království.
Galerií nás provázela průvodkyně, která nás nejdřív oblékla do speciálních termo kabátů,
aby nám uvnitř nebyla zima, protože ledové sochy jsou ve vnitřní teplotě -8 až -10 stupňů
Celsia.
Obdivovali jsme ledové sochy Mony Lisy, Sněhurky, Poslední večeře Páně, měnící
zrcadlo, ledový trůn a další. Součástí galerie je i ledový bar, kde každý návštěvník dostal
ledový drink ve sklenici ledu. O tuto zajímavost byl velký zájem, takže na prohlídku jsme se
vystřídali v několika skupinkách.
Někteří z nás ještě stihli si projít centrum, náměstí a uličky Rožnova.
Užili jsme si pěkného dne s bohatým programem, počasí nám přálo a my jsme poznali
krásné malebné městečko s bohatou historií.
Za Klub důchodců Anna Kuchařová
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TJ Sokol Hať
Vážení čtenáři,
dovolte mi, abych Vám pověděl, jak se nám dařilo na hřišti i mimo něj v uplynulé
podzimní sezóně ve všech věkových kategoriích.
Začněme těmi nejmenšími čili mladší přípravkou. Tato věková kategorie je určena pro
děti od 5 do 7 a hraje se na malé hřiště a 1+4 hráči. Naši nejmladší jsou zatím na čtvrtém místě
z osmi se skóre 62:60 a se ziskem 10 bodů za tři výhry (Vřesina, Hlučín, Bohuslavice), remízu
s Budišovicemi, a prohry (Baník, Pustá Polom, Dolní Benešov).
Starší přípravka je určena pro děti ve věku 8-11 let a soutěž se hraje 1+5 hráčů. Ti za
podzimní část sezóny získali 9 bodů za 8 zápasů se skóre 48:81. Toto bodové ohodnocení stačí
na prozatímní 6. místo z 9. Body uhráli s Darkovičkami, Šilheřovicemi a Píští. Nad jejich síly
byly družstva Dolního Benešova, Darkovic, Kozmic, Baníku a Hlučína.
Žákovská kategorie je určena pro děti ve věku 11-15 let. Soutěž se hraje 1+8 hráčů a žáci
ve své kategorii zatím obsadili páté místo z osmi za zisk 9 bodů a skóre 35:23. Žákům se
podařilo porazit týmy Vřesiny, Kozmic a Šilheřovic. Naopak darovali body Štěpánkovicím,
Rohově, Bolaticím a Bohuslavicím.
Nyní už se dostáváme do mužské kategorie. Nejdříve se zastavíme u výsledků B-týmu,
hrající III. třídu klasicky v 11 hráčích, jak se má. Ti ukončili podzim s 9. body, za 2 výhry
(Kozmice a Bolatice) a 3 remízy (Štěpánkovice, Hněvošice a Sudice). Body nevybojovali proti
družstvům Dolního Benešova, Kobeřic, Darkoviček, Bělé, Šilheřovicím a Strahovicím.
Nejlepším střelcem se stal Michal Tesař (7 gólů), dalšími střelci byli Knybel Radek a Konečný
René (oba po 2 gólech). Jednou se prosadili Marek Hanel, Kliment Jakub, Plaček David,
Plaček Jiří a Starowicz Michal. Celkem obdrželi v součtu 22 žlutých karet a jednu červenou.
Teď se dostáváme k družstvu, které Vás zajímá nejvíc. A to je A- tým. Tento tým ukončil
podzimní část na 9 místě z 14 se skóre 17:27 a ziskem 13 bodů za 3 výhry (Chuchelná,
Bohuslavice a Šilheřovice) 4 remízy (Hrabová, Darkovice, Rychvald a Klimkovice)
a 6 porážek (Ostrava-Jih, Záblatí, Strahovice, Třebovice, Krásné Pole a Svinov). Nejlepším
střelcem se stal David Plaček, který vsítil 9 gólů. Další střelci byli dvougóloví Heglas Adam
a Kalvar Tomáš. Po jednom gólu dali Brachtl Roman, Chmelař Radek, Machalla Jiří a Olecký
Filip. V součtu obdrželi rovněž 22 žlutých karet a jednu červenou. Taky Vám jsme vděční za
obrovskou podporu při domácích zápasech, která byla v průměru 123 platících diváku.
Zároveň máme v letošní sezóně na hostování v dorosteneckých mužstvech 6 hráčů.
Z toho 3 v Darkovičkách a 3 v Ludgeřovicích. Pevně věřím, že až nastane jejich čas, stanou
se platnými hráči.
Dále bych chtěl zmínit, že se nám v průběhu sezóny podařilo udělat nábor 25 dětí ve
věku 5-9 let. Děti samozřejmě
Opravená kabina benjamínků
přijímáme po celou sezónu. Stačí
zavolat na číslo uvedené na
stránkách
www.tjsokolhat.cz
v záložce benjamínci.
Tolik k fotbalové části. Teď
k té nefotbalové.
Letos proběhla první z mnoha
částí rekonstrukcí, která se týkala
opravy zázemí pro naši mládež. Ve
dvou kabinách, které slouží
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benjamínkům a žákům, jsme opravili
elektroinstalaci,
položili
nové
podlahy, vymalovali a pořídili nové
převlékací boxy, stoly a skříně na
sportovní pomůcky. Zde bych chtěl
poděkovat panu starostovi Werneru
Vyletělkovi,
obecní
radě
a zastupitelstvu obce, že velkou část
těchto oprav finančně podpořili.
Co se týče akcí na příští rok, tak
první naší akcí by měl být ples, který by se měl konat 15. 1. 2021 v nově opraveném sále
Kulturního domu. Před sezónou by měla rovněž proběhnout valná hromada. Start nové sezóny,
tak by měl být o víkendu 26. -27. března. Co se týče konání plesu a valné hromady, vše bude
záležet na aktuálních protiepidemiologických opatřeních.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří se podílejí na chodu klubu, ať už svou pomocí
při pořádání domácích zápasů nebo jinak. Taky bych chtěl poděkovat všem hráčům a trenérům
a i jejich přítelkyním a manželkám, za to že nám tuto zálibu tolerují.
Šťastné a veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje za celý výkonný výbor TJ Sokol Hať
Opravená kabina žáků

Ing. Rostislav Pavlenka

Model klub Hať pořádal letecké soutěže, drakiádu i modelářský
kroužek
Vážení přátelé, rok se pomalu chýlí ke konci a nastává čas bilancování. Nebudeme vás
ve vánočním čase zdržovat sumarizací a naplněnými cíly. O všech našich aktivitách jste se
mohli dočíst v minulých vydáních zpravodaje nebo na našich stránkách
www.modelklubhat.blogspot.com.
Ve stručnosti si dovolíme připomenout, že jsme v roce 2021 pořádali oblíbené závody
motocyklů Retro Chrchel a Drakiádu Model klubu Hať, které se zúčastnilo více než
180 dětí.
Na klubové, letecké, scéně jsme pořádali modelářské soutěže v přesnosti přistání a na
letišti se uskutečnila soutěž obřích akrobatů v kategorii RCAS/F3M. Vrcholem celé sezóny
pro nás byla celorepubliková letecká soutěž ultralehkých letadel s názvem Navigační pohár
Petra Tučka, kterou jsme na haťském letišti, díky Martinovi Mikolajkovi, hostili již potřetí.
Dále na letišti proběhla soutěž v přesnosti přistání ultralehkých letadel.
Tradičně 21 rokem, pod vedením předsedy Model klubu Hať Günthera Gajdy,
probíhá na Základní škole v Hati modelářský kroužek. V letošním roce jsme také pro děti ze
základní školy zorganizovali vzdělávací výlet do historického muzea v Chuchelné.
Za podporu Model klubu Hať při organizování akcí, drakiády a modelářského kroužku
děkujeme všem 68 členům Model klubu Hať, obci Hať a Základní škole v Hati - obzvlášť
paní ředitelce Ritě Sobkové. Dále děkujeme Martinu Kusynovi a Kamilovi Bančíkovi za
fotografie z akcí. V neposlední řadě děkujeme všem příznivcům Model klubu Hať za podporu
a bohatou návštěvnost našich akcí.
Závěrem vám, vážení přátelé, přejeme klidné prožití vánočních svátků, mnoho
zdraví a šťastný vstup do nového roku!
Model klub Hať
28

ZO ČZS v Hati zdraví všechny občany
Chtěli bychom Vás informovat o činnosti naší organizace za letošní rok.
Rok jsme zahájili v březnu výroční schůzi v naší klubovně na dolní Hati, protože situace
s covidem nám nedovolila udělat výroční schůzi v hasičské zbrojnici.
Na jaře jsme se sešli u kostela abychom udělali ořez javorů, uklidili cestu a dobrovolně
jsme udělali ořez stromů před farou s hrabáním a úklidem zahrady. Na Den matek jsme se
sešli opět v klubovně. Přes léto jsme se scházeli na zahradě u klubovny a také se zúčastnili
dožínkového průvodu.
V září jsme uspořádali zahrádkářskou výstavu ovoce, zeleniny a různých květin. Výstava
byla úspěšná a moc se líbila. Naplánovali jsme si ukončení zahrádkářské roku, opět situace
s covidem nám překazila se sejít.
Chtěla bych popřát všem přátelům a občanům požehnané Vánoce. V novém roce 2022
přejí hodně zdraví, štěstí a Božího požehnání a také, aby se situace v naší zemi a ve světě
uklidnila.
Za výbor ZO ČZS, Helena Nawrathová

INZERCE

V listopadu 2021 oslavili
65 let společného života

manželé
Anna a Vilém Tomovi.
Do dalších let přejeme vše nejlepší,
hlavně zdraví a spokojenost.
rodina a přátelé
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Marta Marková

93 let

Vítězslava Matušková

83 let

Ingeborga Kučerová

90 let

Erika Cimová

82 let

Augusta Macháčková

89 let

Rudolf Rupnik

82 let

Žofie Pěkníková

89 let

Terezie Škorvagová

82 let

Anna Lichorobiecová

88 let

Marta Mokrá

81 let

Vilém Toma

88 let

Bohumír Plaček

81 let

Jan Alders

87 let

Kristina Pěkníková

81 let

Josef Biernat

86 let

Viktor Bilík

81 let

Štěpánka Konečná

86 let

Gerhard Mokrý

81 let

Jan Kalvar

86 let

Berta Placzková

81 let

Marta Matušková

85 let

Edeltrauda Plačková

81 let

Bohumír Timčenko

85 let

Vilém Kerner

81 let

Anna Tomová

85 let

Věra Šostoková

80 let

Helena Gajdová

84 let

Štěpánka Štěpánová

80 let

Jan Dvořák

84 let

Hilda Plačková

84 let

Vedení obce Hať
přeje vše nejlepší
a do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Klidné a spokojené
prožití vánočních svátků
a v novém roce 2022 plno radostných
a úspěšných dnů
přeje všem spoluobčanům
kolektiv pracovníků
Obecního úřadu Hať
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