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Jarní
Jaroslav Seifert
Když svatý Josef otvírá,
tu zima kvílí: Ouha!
Tesařská ostrá sekyra,
zpod pláště světci čouhá.
Hned vlečku zimě přesekne,
zašlápne špínu sněhu,
a vše co bylo nepěkné,
promění v zpěv a něhu.
Kéž vlaštovky už zavolá,
jež byly s námi loni.
Fialka, skrytá dopola,
pod keřem prudce voní.
Rozepne kvítek spanilý,
strom celý rázem zbělá,
a kde se vezme-za chvíli,
bude na kvítku včela.
Sedne si vprostřed do medu,
aby ji slunce hřálo,
a to je vše, co dovedu,
já vím, že je to málo.
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SLOVO STAROSTY
„Mír přináší bohatství, bohatství přináší zpupnost,
zpupnost přináší válku, válka přináší chudobu,
chudoba přináší pokoru, pokora přináší mír.“

Vážení občané,
v březnu letošního roku uplynou dva roky, kdy se poprvé objevil i v naší obci pojem
COVID 19. Letošní rok se zapíše do historie jako rok, kdy se objevil další nový pojem
„Uprchlíci z Ukrajiny“.
Bohužel oba dva pojmy jsou velmi vážné a nesmazatelné z našeho života. Velice
nepříjemná nakažlivá nemoc a druhý pojem válka na Ukrajině. S covidem už válčíme, jak
jsem se zmínil v úvodu, dva roky. Chtěl bych poděkovat všem občanům naší obce, že se
snaží dodržovat všechna vládní nařízení. Dbejte prosím na své zdraví a zdraví členů své
rodiny, svých blízkých a napomáhejte tak ke snížení šíření nákazy.
Válka na Ukrajině donutila opustit své domovy milióny rodin. V neděli 6.3.2022 jsme
přivítali první uprchlíky z Ukrajiny. Nové přístřeší, nový domov byl pro ně připraven na
staré faře – Dům sv. Josefa. V následujících dnech se postupně počty v naší obci zvyšovaly
a ubytování se rozšířilo rovněž i do ARCHY. Po několika nocích v těchto důstojných
prostorách se objevili první dobrovolníci, kteří umístili ukrajinské rodiny ve svých
rodinných domech a tím uvolnili další místa v Domě sv. Josefa a CVA ARCHA. Velké
poděkování patří otci Davidovi, že umožnil využívat tyto prostory, dále Petru Císaři, Janu
Šinkovi, Danieli Ciesĺarovi a Evě Glenzové, kteří se od prvních chvil ochotně zapojili do
celé přípravy (nachystání všech prostor a další organizační záležitosti). Nemohu
zapomenout na pana Honzu Mikesku, který materiální pomoc dovezl na polskoukrajinskou hranici. Rovněž velké poděkování patří všem občanům naší obce, kteří
připravili a upravili svá obydlí pro ubytování bezradných utečených maminek a dětí před
válkou na Ukrajině. Mockrát děkuji. Ale samozřejmě rovněž obrovské poděkování patří
Vám všem občanům, kterým situace na Ukrajině nebyla lhostejná a přispěli jste materiální,
ale i finanční pomocí v různých sbírkách, do pokladniček v našem kostele a na další různé
charitativní účely. Děkuji vedení naši Základní školy v Hati, že do vyučování začlenili
ukrajinské děti.
Určitě naše obec nežije pouze Covidem a ukrajinskými utečenci, ale život v obci jede
dál a obec se zaobírá i jinými problémy.
V letošním roce jsme začali i s kulturním životem. Po roční odmlce se uskutečnil
nádherný novoroční koncert Zapomenutý příběh v kostele sv. Matouše za účasti Matouše
Rumla s jeho kapelou a spojenými chrámovými sbory z Nového Bohumína /sbormistryně
Dominika Nogová/ a z Hati /sbormistr Pavel Kozel/.
Další akcí byla Tříkrálová sbírka. Výsledky sbírky najdete na jiném místě tohoto
zpravodaje. V kulturní sféře bychom se chtěli držet tradičních kulturních akcí v naší obci,
tzn. např. Vítání občánků, Den matek, Hudba nezná hranic a samozřejmě Den obce – 25.
– 26.6.2022. Vše závisí na tom, zda nám epidemiologická situace umožní realizovat výše
zmíněné kulturní akce.
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Pokusíme se taky zkrášlit a zdokonalit naši obec ve schválených investičních akcích
pro tento rok zastupitelstvem obce, např. elektronická úřední deska, fotovoltaika na ČOV,
výměna střešní krytiny na technickém dvoře, modernizace místností zdravotního střediska,
zasíťování 7 stavebních míst a mnoho dalších akcí. Podrobněji a konkrétněji na jiném místě
tohoto zpravodaje v informaci místostarosty obce.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval celému učitelskému sboru naší ZŠ a MŠ Hať,
všem lékařům a zdravotnickému personálu působícím u nás v Hati, pracovníkům obecního
úřadu za to, jak zvládli někdy skutečně ožehavé situace v covidové době.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nadcházejících jarních dnů hodně zdraví,
spokojenosti a pohody. Přijměte za moji osobu i za celé zastupitelstvo obce přání pěkného,
radostného a požehnaného prožití svátků velikonočních.
Werner Vyletělek, starosta obce

VYBRÁNO

-

-

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 21. zasedání zabývalo především:
Schválením programu 21.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 20.zasedání ZO
Informací o jednání rady obce od 20.zasedání ZO
Žádostí o odkoupení obecního pozemku p.č.2799/1, k.ú. Hať
Žádostí o odkoupení stavby na p.č. 3767,3747 a 3762, k.ú. Hať
Povodňovým plánem obce Hať dle zákona č. 254/2001Sb., o vodách (vodní zákon)
Probíhající pomocí ukrajinským uprchlíkům v obci Hať
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Rozpočtovým opatřením č.5/2021
Vyřazením nepotřebného a nefunkčního majetku z evidence DDHM
Odstoupením od záměru na odprodej části obecního pozemku
Vyhlášením výběrového řízení na projekt „Oprava mostu M03 Mlýnská“ a jeho
vyhodnocením
Poskytnutím finančního daru na provoz pečovatelské služby – Charita Hlučín
Vyhlášením výběr. řízení na projekt „Zpevnění břehu Bečvy“ a jeho vyhodnocením
Vyhlášením výběr. řízení na projekt „Modernizace energetické soustavy na využití
OZR na budově MŠ v obci Hať“ a jeho vyhodnocením
Žádostmi o schválení smluv o zřízení věcného břemene – rozšíření NN
Zpracováním Strategického plánu rozvoje obce Hať
Výroční zprávou Obce Hať – poskytování informací dle zák.č.106/1999Sb. za r.2021
Žádostmi stavebníků RD o připojení k vodovodnímu řadu a splaškové kanalizaci
Uplatněním inflačních doložek k nájemním smlouvám – inflace za rok 2021
Nabídkou na výmaz předkupního práva z KN
Provozováním fitness centra v Hati
4

-

Žádostí o poskytnutí finančního daru – nadační fond
Záměrem zveřejnění pronájmu nebytových prostor v KD – cukrárna
Pořízením 2ks kontejnerů na velkoobjemový odpad
Organizací Dnů obce 2022
Poptávkovým řízením na výměnu střešní krytiny na budově technického dvora v jeho
vyhodnocením
Žádostí SONS, z.s, Opava o poskytnutí finančního příspěvku
Náklady na pořízení Územních studií
Smlouvou o dílo na zpracování Strategického plánu rozvoje obce Hať
Nabídkou majitele na odkup silážních žlabů
Smlouvou na právní poradenství pro obec Hať
Účetní závěrkou ZŠ a MŠ Hať, p.o.
Prominutím nájmu v KD pro účely pořádání Dětského bazárku
Žádostí o pronájem nebytových prostor - cukrárna
Žádostí o finanční příspěvek z.s. Hultschiner-Soldaten
Pojištěním majetku obce – navýšením pojistné hodnoty
Zveřejněním záměru k pronájmu nebytových prostor – zubní ordinace
Poptávkovým řízením na stavební úpravy a vybavení zubní ordinace Hať
Rozsahem poskytnutí pomoci uprchlíkům z Ukrajiny
Programem 21.zasedání ZO Hať
Nabídkou na odkup nemovité věci
Smlouvou o dodávce plynu pro ZŠ a MŠ Hať, p.o.
Smlouvou o poskytnutí nadačního příspěvku na projekt „Hať – pomoc uprchlíkům
z Ukrajiny“ v grantovém řízení Krizová pomoc NADACE ČEZ
Cenovou nabídkou na provedení mostní prohlídky – M3 MK Mlýnská
Poptávkovým řízením na pořízení elektronické úřední desky
Pronájmem tenisového kurtu na rok 2022
Cenovou nabídkou na pořízení klimatizace pro budovu zdravotního střediska
Poptávkovým řízením na stavební úpravy a vybavení zubní ordinace v Hati
Žádostí ŘKF o dotaci na pořízení matrací a lůžkovin – rozšíření pro uprchlíky
z Ukrajiny
Žádostí o pronájem nebytových prostor – zubní ordinace v Hati
Námitkou na zrušení výběrového řízení „Stavební úpravy MŠ“
Odborným stanoviskem AOPK ČR na stav zdravotního stavu stromu – topolu černého
Návrhem na rozpočtové opatření č.1/2022
Žádostí Model klubu Hať o bezplatný pronájem obecního pozemku
Smlouvou o nájmu a poskytování služeb – tiskové zařízení pro OÚ

MÍSTOSTAROSTA INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
jak je již tradicí, tak i v letošním prvním vydání Haťského zpravodaje bych Vás chtěl
informovat o připravovaných investičních akcích, které již proběhly, nebo současné době
probíhají či budou v nejbližších dnech zahájeny. V lednu 2022 rada obce rozhodla o
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vypsání výběrových řízení na vybudování dešťové kanalizace pro připravované území pro
výstavbu 7 rodinných domů na obecních pozemcích parcela č. 161/21 a 158 v lokalitě
Kotlina a na opravu mostu M03 na ulici Mlýnská. Vybudování dešťové kanalizace na
základě výsledků výběrového řízení realizovala společnost KOMA TRADE CZ-EU
z Vendryně za celkovou cenu 1 592 527, 76 Kč bez DPH. Stavba je již hotova a v přípravě
je výstavba i dalších inženýrských sítí – vodovod a tlaková splašková kanalizace. Opravu
mostu na ulici Mlýnská na základě výběrového řízení realizuje společnost STAVBY A
STATIKA spol. s r.o. z Třince, která podala nabídku s nejnižší cenou ve výši 1 449 954,Kč bez DPH. Občanům se omlouváme, že se nám nepodařilo zajistit bezpečný průjezd
vybudováním provizorní lávky přes potok Bečva alespoň pro cyklisty a chodce. Práce na
stavbě jsou v plném proudu a dokončeny by měly být v druhé polovině dubna. Po ukončení
prací na mostě na ulici Mlýnská budou zahájeny stavební práce na ulici U Bečvy
související se zpevněním břehu potoka v úseku od mostu p. Biernata až po pana Mikulu
v délce 42 m z důvodu jeho ujíždění a popraskání krajnice komunikace. Po dobu výstavby
bude komunikace neprůjezdná, a proto budou práce zahájeny až po zprůjezdnění ulice
Mlýnská. V tomto případě do výběrového řízení podala nejvýhodnější nabídku firma K2
stavební Moravia s.r.o. z Ostravy a to ve výši 730 500,-Kč bez DPH, se kterou má obec
v posledních letech dobré zkušenosti na více projektech, které v obci realizovala např.
výstavba kanalizace a chodníku mezi obcemi Hať a Darkovice. V březnu se dokončily i
práce na spojovacím chodníku mezi místními komunikacemi Lipová a U Bečvy.
Nejrozsáhlejší a nejnákladnější akcí v letošním roce bude projekt s názvem
„Modernizace energetické soustavy a využití OZE na budově mateřské školky na ulici
Dělená v obci Hať“. Jde o budovu z roku 1889, na které byla v posledních letech
realizována výměna oken a menší úpravy interiéru. Kapacita školky je v současnosti 24
dětí. Projekt řeší úpravu dispozičního a funkčního řešení, která povede k zvětšení kapacity
mateřské školy na dvě třídy. Nově bude ze stávající odpočívárny ve 2. NP vytvořená herna
a odpočívárna je nově navržena v nevyužívaném podkroví nad nižší části objektu. Také
bude na jiném místě zbudovaný vstup do objektu ze severní strany, bude zvětšena kapacita
šatny pro děti a ve 2.NP bude doplněno sociální zázemí pro děti. V 1.NP bude upraveno
sociální zázemí pro zaměstnance a pracovna učitelů. Stavební úpravy budou spočívat také
v úpravě statiky stropních a střešních konstrukcí, výměně podlahových konstrukcí,
doplnění akustických a hladkých sádrokartonových podhledů a v opatřeních vedoucích ke
snížení energetické náročnosti budovy, tj. zateplení obvodového pláště, střechy a části
podlahy 1.NP a instalací venkovních okenních žaluzií a únikového venkovního požárního
schodiště. Taktéž bude upravena otopná soustava a provedena montáž plynový
kondenzačního kotle. Opravena bude elektroinstalace včetně výměny zdrojů umělého
osvětlení a nově bude v učebnách a odpočívárně instalováno řízené větrání s rekuperací
odpadního tepla. Na střeše budovy bude instalována fotovoltaická elektrárna o výkonu
6,24 kWp s akumulační baterií o výkonu 6,2 kWh. Všechny navržené úpravy povedou
k úspoře nákladů za elektrickou energii a plyn. Celkové rozpočtované náklady na
modernizaci budovy mateřské školy jsou ve výši 8 815 723,- Kč bez DPH. V březnu bylo
vypsáno výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce. V dubnu
bychom mohli znát dodavatele stavebních prací. Jelikož jde o rozsáhlou přestavbu, která
omezí provoz mateřské školy na delší dobu, zasáhne tak rekonstrukce mateřské školy
mnohé rodiny z důvodů kapacity MŠ Na Chromině. Z těchto příčin nebude možné
uspokojit všechny žádosti o přijetí dětí od 1. 9. 2022 do mateřské školy, proto Vás touto
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cestou žádáme o pochopení. Prioritou obce bude zkolaudovat rekonstruovaný objekt
v nejkratší možné době.
Jak je z výše popsaného zřejmé, tak práce na zvelebování a zkrášlování v naši obci
pokračují od samotného počátku roku.
Vážení spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití jarních dnů a nadcházejících
velikonočních svátků.
Mgr. Milan Šula

Počty cyklistů a pěších na cyklostezce poldr Pískovna
srovnání rok 2020 a 2021
Údolní 33, 602 00 Brno
tel.: 515 903 111, 777 184 172
email: scitace@nap.cz
www.scitace.cz
www.mereninavstevnosti.cz

Vyhodnocení dat z měření návštěvnosti lokality Hať
v období 2020 - 2021
Měsíční návštěvnost lokality Hať v období 2020 - 2021
Měsíc

Rok 2020

Rok 2021

Celkem

Pěší

Cyklisté

Celkem

Pěší

Cyklisté

leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec

903
801
1 547
3 143
2 211
2 055
2 750
2 352
3 069
1 768
2 031
1 212

715
623
977
2 082
1 539
1 257
1 345
1 163
2 059
987
1 162
963

188
178
570
1 061
672
798
1 405
1 189
1 010
781
869
249

1 477
1 582
2 024
2 087
2 999
3 797
3 438
3 102
2 450
2 044
679
726

1 350
1 371
1 404
1 495
2 000
2 601
2 051
2 118
1 474
1 017
372
591

127
211
620
592
999
1 196
1 387
984
976
1 027
307
135

Celkem

23 842

14 872

8 970

26 405

17 844

8 561

Ukazatele návštěvnosti lokality Hať v období 2020 - 2021
Ukazatel
Celkem
Cyklisté
Pěší
Denní průměr
Denní max

Rok 2020
23 842
8 970
14 872
65
321 (ne 20. zář 2020)

Rok 2021
26 405
8 561
17 844
72
364 (ne 24. říj 2021)
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Srovnání měsíční návštěvnosti lokality Hať
v období 2020 - 2021
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Strategický plán obce Hať
– dotazníkové šetření
Vážení občané,
v současné době připravujeme strategický plán naší obce na období let 2023 - 2029.
Strategický plán se stává hlavním nástrojem řízení rozvoje obce. Na základě poznání
konkrétní situace v obci, názorů a potřeb občanů, podnikatelů, zájmových organizací,
spolků, občanských sdružení a dalších subjektů formuluje představy o budoucnosti obce
spolu s činnostmi, které povedou k naplnění stanovených a dohodnutých cílů. V průběhu
minulých programovacích období regionální a strukturální politiky EU se plány rozvoje
obcí staly předpokladem pro čerpání finančních prostředků z národních a evropských
fondů a častokrát bývají vyžadovány jako jedna z příloh k žádostí o dotaci. Plány přehledně
stanoví priority rozvoje daného území a definují finanční potřeby pro jejich realizaci.
Strategický plán rozvoje obce umožňuje zastupitelům cíleně orientovat budoucí
ekonomický a sociální rozvoj obce a kontrolovat jeho směr, pomáhá sladit představy
jednotlivých subjektů o rozvoji obce, slouží tak k prevenci možných budoucích sporů a
zajišťuje kontinuitu rozvoje obce.
Proto je naším cílem, aby strategický plán reagoval na všechny hlavní problémy
v obci a obsahoval opatření, která tyto problémy budou řešit. Z tohoto důvodu se také na
Vás obracíme s touto krátkou anketou. Chtěli bychom Vás poprosit o podněty, co by měl
strategický plán zejména řešit a na co by se mělo zastupitelstvo obce v uvedeném období
zaměřit.
Z tohoto důvodu Vás prosíme o vyplnění této ankety, kterou naleznete na vloženém
listu a její doručení do poštovní schránky na obecní úřad nebo do připravených schránek
v obou prodejnách Tempo. Anketní lístek je možno také nalézt na webových stránkách
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obce - http://www.obechat.cz v sekci anketa a vyplnit online nebo vyplněný formulář
odeslat na email obechat@obechat.cz. Prosíme o vyplnění ankety nejpozději do 22. 4.
2022.
Děkujeme Vám předem za váš názor.
Werner Vyletělek – starosta
Mgr. Milan Šula – místostarosta

INFORMUJEME
♣ Oznámení Gynprenatal s.r.o.
Od dubna 2022 u nás nově ordinuje
MUDr. Jan Malaník. Vždy v úterý od 7:00 -11:00.
Pro objednání termínu volejte 603 101 145.
♣ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že očkování psů proti vzteklině proběhne v obci Hať v sobotu
21.5.2022 v době 9.00 - 9.30 u obecního úřadu a 9.30 - 10.00 na parkovišti pod kostelem.
Psi musí mít náhubek a být vedeni na vodítku dospělou osobou.
Vezměte s sebou očkovací průkaz psa. Cena očkování je 150,-Kč/1 pes.
♣ Velkoobjemové kontejnery a kontejnery na nebezpečný odpad v roce 2022
Přistavení a svoz kontejnerů:
sobota dne 23. 4. 2022
od 08.00 do 11.00 hod. - technický dvůr – ulice Na Stráni
od 12.00 do 15.00 hod. - parkoviště u prodejny TEMPO na dolní Hati
Za velkoobjemový odpad se považuje například nábytek, gauč, skříně, matrace, koberce
atd. a to pouze pokud pocházejí z běžného provozu domácnosti. Do přistavených
kontejnerů nebude možné uložit stavební odpad (např. lepenku, eternit, obaly od
montážní pěny apod.) sklo, papír nebo odpady z podnikatelské činnosti.
SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU JE URČEN POUZE PRO OBČANY
S TRVALÝM POBYTEM V HATI.
Max. množství odpadu: 1 přívěsný vozík (cca 4 m3)/ 1 rodinný dům - sběr není určen
pro vyklízení celého rodinného domu!
♣ BIO odpad ze zahrádek a z domácností
Bio odpady z domácnosti a zahrádek máte možnost likvidovat v naší obci těmito
způsoby:
- kompostovat na svém pozemku či zahrádce
- odvážet do sběrných míst na ulici Pod Olšinou (bývala skládka) a na ulici Lipová
(prostranství za točnou autobusu na dolní Hati), která jsou otevřená každé úterý od 16.00
do 18.00 hod. od dubna do října daného roku, letos se skládky otevřou v úterý 5.4.2022
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- objednat Bio popelnici (objem 120 l nebo 240 l) ke své nemovitosti, jedná se
o placenou službu OZO Ostrava, s.r.o., odvoz každé sudé pondělí, tj. 1x za 14 dnů
od dubna do listopadu daného roku, první letošní odvoz v pondělí 4.4.2022, odvoz
z velikonočního pondělí se přesouvá na úterý 19.4.2022
♣ 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.

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Situace na Ukrajině pohledem odbornice
Válka na Ukrajině otřásla světem. Málokdo očekával, že Rusko naruší
ukrajinskou státní suverenitu a rozpoutá konflikt, který bude stát životy desítek tisíc
vojáků i civilistů. Souběžně s reálnou válkou ovšem paralelně probíhá také
informační válka v kybernetickém prostoru. Množí se nejrůznější dezinformace,
jejichž cílem je rozdělování společnosti a zpochybňování evidentních faktů. Proto
jsme oslovili přední expertku na danou problematiku Danielu Kolenovskou, která je
vedoucí Katedry ruských a východoevropských studií z Fakulty sociálních věd
Univerzit Karlovy.
Před vypuknutím první světové války sahaly hranice ruského impéria až ke
Katovicím. Když se pak rozpadly velké středoevropské říše, nahradily je národní
státy. Na východě však podobné snahy ztroskotaly a místo toho vznikl sovětský svaz.
Existovala tehdy šance, aby se mladé republiky na východě udržely při životě?
Běloruská a ukrajinská nezávislost byly vyhlášeny v reakci na několik událostí. Jednak
šlo o krach válečného úsilí ruského impéria, v jehož důsledku byl nucen v únoru 1917
odstoupit car. Druhou podstatnou rovinou je bolševický listopadový puč v Petrohradě a
související deklarace práv národů na nezávislost (tzv. dekret o míru), rychlý postup
německých vojsk na východ a podpis tzv. Brestlitevského míru v březnu 1918 bolševiky.
Zavázali se v něm umožnit nezávislost Ukrajiny a také Gruzie. Pod německou ochranou
byla tehdy také vyhlášena nezávislost Běloruska, svou roli sehrála i při deklaraci litevské
nezávislosti. Porážka Němců v první světové válce na podzim 1918 a rozpoutání občanské
války tzv. Rudými však těmto státům neposkytlo dostatek času k rozvoji moderní státnosti.
S postupem bolševiků vznikaly na útržcích národních území prosovětské vlády a ty pak
konkrétně v případě Bělorusů a Ukrajinců stály také za vstupem těchto prosovětských
útvarů do SSSR v roce 1922. Zbylá území, nárokovaná Bělorusy a Ukrajinci, ale i Litevci
kontrolovalo po meziválečné období Polsko – a to až do realizace paktu Molotov
Ribbentrop, kdy tato území obsadil Sovětský svaz. Sovětsko-polská hranice, respektive
hranice mezi SSSR a pobaltskými státy byla poslední, kterou byly ochotny uznat vítězové
první světové války. Svou roli v tom sehrál i fakt, že národní identita obyvatel z oblastí
dále na východ nebyla ostře vyhraněná, protože od devatenáctého století tu probíhaly ostré
10

rusifikační kampaně, města kontrolovali Rusové, Poláci a židé a národní obrození tak mělo
k dispozici pouze rolnický venkov.
Proč Vladimír Putin odpírá Ukrajině právo na vlastní státnost a Ukrajincům
právo na vlastní národnost?
Tento názor patří k tradici ruského uvažování 19. století, a dále se štěpí na ty, kdo
neruské východní Slovany označují za popolštěné Rusy a ty, kdo mluví o větvích
(maloruské a běloruské), které vyrůstají z jednoho velkoruského kmene a bez něj nemohou
žít. Odpíráním důležitosti Kyjeva si zároveň Moskva přivlastňuje pravoslaví, ač to byla
právě Kyjevská Rus, odkud byl Východ od 10. století křtěn. A konečně popření hluboké
tradice ukrajinské státnosti znamená popření z dnešního pohledu liberálních bojarských
tradic (volbu panovníka, společný výkon moci atd.) a jejich významu pro Rusko.
Samostatná Ukrajina, jak Putin opakuje, není z jeho pohledu možná, protože už jen ona
ohrožuje údajně Rusko.
Ruská agrese bývá přirovnávána k rozpínavosti hitlerovského Německa před
druhou světovou válku, zejména k situaci v roce 1938. Je tohle přirovnání na místě?
Je přirozené, že hledáme historická podobenství, abychom lépe odhadli, co očekávat.
Srovnání s anšlusem bylo používáno už v roce 2014 po obsazení Krymu a to dokonce i
ruskými historiky a na základě toho jsme měli očekávat rychlý začátek války. To se stalo
až nyní, a navíc poté, co si Rusko ve spolupráci s diktátorem Lukašenkem podrobilo i
Bělorusko. Tento dříve neutrální stát, který se chlubil klidem a mírem – byť pod
autoritativní vládou a za jí omezeného politického života - je nyní pokryt ruskými
vojenskými základnami a z jeho území se vede válka. Srovnání s anšlusem tu tedy
pokulhává, vidíme mnohem masivnější agresi promýšlenou dlouhá léta, kvůli které civilní
obyvatelstvo trpí – a nespolupracuje s okupantem.
Vladimír Putin sní o rozšíření Ruské federace do velikosti a významu Sovětského
svazu, má pocit, že Západ Rusko ohrožuje a že mu nevěnuje takovou pozornost a
respekt, jaký by si přál. Neumím se ale ubránit pocitu, že rozpoutáním války docílil
přesně opačného efektu. Ruská ekonomika se řítí do propasti, neutrální státy na
ruských hranicích zvažují vstup do NATO a téměř celý svět dává najevo své
pohrdání. Pokud by měly platit konspirační teorie, tak to vypadá, že největší
americký agent je právě Putin.
Rusko už má zkušenost z mezinárodní izolace z dob SSSR. Má zkušenost i z drastické
kontroly společenské nespokojenosti uvnitř. Nejprve z let 1917-1920. Potom v roce 1927
Stalin cíleně vyvolal válečnou paniku, aby společnost vnitřně mobilizoval a donutil
k radikální modernizaci (kolektivizace zaplatila rozmach těžkého průmyslu). Putin svou
agresí nedosáhne jen mezinárodní izolace, ale především mimořádně tuhého vnitřního
režimu – ať už válka na Ukrajině dopadne jakkoliv. A zřejmě se rozhodl, že právě tento
stav ruské společnosti bude vyhovovat jeho mocenským a ekonomickým potřebám. Při
vědomí vysokého jaderného potenciálu Ruska, je třeba pocity ohrožení bezjadernou
Ukrajinou, kam mnozí Rusové navíc ještě v létě jezdili trávit dovolenou, odmítnout jako
nesmysl.
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Zatímco Ukrajina si začala dláždit cestu ke svobodě a demokracii, v Bělorusku
stále vládne diktátor. Jakou podporu má u Bělorusů tamější režim?
Lukašenko dlouho těžil z toho, že Bělorusko prezentoval jako klidný ostrov uprostřed
bouřícího terorismu, válek, hospodářského nedostatku. V tomto rámci se v poslední
dekádě Bělorusové pohybovali v jakési normalizační realitě, zdálo se, že stát podporuje i
běloruský jazyk, který dříve potlačoval. Lukašenko se také zavázal dodržovat lidská práva.
To vše se návratem k brutalitě po jeho neúspěšné prezidentské kandidatuře změnilo, hlavní
město Minsk zahltil nejprve dovezenými uprchlíky z Blízkého východu, pořádal manévry
na polských hranicích, velel únosu civilního letadla. A nakonec Bělorusy zatáhl do války.
Myslím, že to mu běžní Bělorusové nemohou odpustit. Jenže nemohou mnoho dělat, jejich
území je obsazeno ruskou armádou, která diktátora plně podporuje a hranice mají už
dlouho otevřené jen do Ruska.
Jsme součástí informační války. Které současné mýty a dezinformace jsou podle
Vás nejnebezpečnější?
Mýtů je mnoho a vztahují se k různým tématům. Osobně považuji za nejnebezpečnější,
když lidé slyšené přejímají jako hotovou věc, nesnaží se nalézt jiné hlasy. Osobně třeba
současnou válku sleduji z českých, anglických, ruských a ukrajinských informačních
zdrojů a názor si dělám na základě toho, co je reálně potvrzeno, ne na základě toho, že
někdo pronese řeč nebo ukáže fotku. Mám-li být konkrétní, když ruský ministr zahraničí
Lavrov tvrdí, že na Ukrajině vládnou nacisté – dám spíše na to, že prezidentem Ukrajiny
je prokazatelně Žid a nikdo z Ukrajinců na tisících záběrech uprchlíků není označen ničím
podobným nacistické symbolice. Když Putin tvrdí, že Rusko zasahuje na záchranu Rusů
na Ukrajině, dívám se, jak hlasují lidé nohama. V Rusku je dnes něco přes 50 tisíc
uprchlíků z Ukrajiny, zbytek ze 40 milionů obyvatel se schovává uvnitř země, nechce ji
opustit, a přes dva miliony uteklo na Západ.
připravil Jiří Neminář

Mgr. Daniela Kolenovská, PhD.
Je historička, vede Katedru ruských a východoevropských studií Institutu
mezinárodních studií FSV UK. Badatelsky se zaměřuje na moderní ruské
dějiny, zejména na jejich sovětské období a kontinuity ruské zahraniční a
historické politiky. V tomto kontextu se zabývá československo-sovětskými
vztahy, rolí československé politiky vůči globálnímu jihu v sovětské
mezinárodní strategii v druhé polovině 20. století a antisovětským běloruským
exilem v Československu. Publikovala rovněž o stalinismu a reakci evropských
levicových intelektuálů na něj.

dTest: Změny v energetice. Nová pravidla (nejen) pro
energošmejdy
Po letech, kdy se spotřebitelé zejména z řad seniorů stávali obětí podvodů tzv.
energošmejdů, se podařilo prosadit změny v energetickém zákoně. První část
novely energetického zákona je platná od začátku roku, ale podstatnější změny můžeme
čekat od 1. července 2022, až začne platit druhá část novely. Nově se zpřísnila pravidla
pro energetické zprostředkovatele i dodavatele. Vyřeší nový zákon všechny problémy?
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Efektivnímu boji proti nepoctivým zprostředkovatelům energií – tzv. energošmejdům
– bránily doteď především dvě věci. Jednou z nich byla nedostatečná právní úprava, druhou
potom nedostatečná osvěta mezi samotnými spotřebiteli. „Zatímco dTest intenzivně
pracoval na zvýšení informovanosti, jak se vyhnout spárům energošmejdů, nedostatečná
právní úprava zůstávala dlouho neřešená, byť jsme na to opakovaně upozorňovali,“ uvádí
ředitelka dTestu Eduarda Hekšová. Nedostatky v energetickém zákoně ČR vyčítala
například i Evropská komise.
Co novela konkrétně mění? Spotřebitelé mohou od 1. ledna kdykoliv bez jakékoliv
sankce vypovědět smlouvu se zprostředkovatelem dodávek energií. Také mu mohou
odvolat plnou moc. Pokud plnou moc neodvolají, zanikne po jednom roce automaticky.
Nová pravidla platí i pro smlouvy uzavřené v roce 2021 a dříve.
Spotřebitelé, kteří by měli tu smůlu a nechali se energošmejdem nalákat na pochybnou
soutěž na nového dodavatele energií, mohou od 1. ledna 2022 tuto smlouvu s dodavatelem
do 15 dnů od zahájení dodávek vypovědět. Vypovědět smlouvu je samozřejmě možné ještě
před samotným zahájením dodávek. Za výpověď nesmí být spotřebitel nijak trestán,
dodavatel ani zprostředkovatel po spotřebitelích nesmí vymáhat smluvní pokutu, náhradu
škody, odstupné a podobné poplatky.
Jednostranné zvyšování cen
První část novely také upřesňuje pravidla pro jednostranné zvyšování cen. O zvýšení
ceny musí být spotřebitelé včas a adresně informováni. Nestačí, když dodavatel zdražení
oznámí jen na svých webových stránkách nebo na své pobočce. Tyto způsoby totiž
rozhodně nejsou adresné. Dostatečně adresné není ani upozornění, které spotřebitel
dostane ve svém zákaznickém účtu na portálu dodavatele.
Druhá část novely, která vejde v účinnost 1. července 2022, dává novou úlohou
Energetickému regulačnímu úřadu. Ten bude nově energetickým zprostředkovatelům
udělovat povolení k činnosti. Za tímto účelem se zřídí Registr zprostředkovatelů, který
bude dostupný na stránkách Energetického regulačního úřadu. Bez povolení nesmí
zprostředkovatel v energetice podnikat.
„Povolení bude uděleno v případě, že zprostředkovatel splní několik zákonem
stanovených podmínek – např. vzdělání, praxi v energetice, bezúhonnost a spolehlivost,“
říká k licencování Hekšová. Novela pamatuje i na podmínky, při jejichž naplnění lze
povolení zprostředkovateli odebrat – např. při závažném porušení zákona.
S licencováním přejde pod Energetický regulační úřad také veškerá kontrola
energošmejdů. Tu v současné době provádí (a do 1. července provádět bude) Česká
obchodní inspekce.
Ostražitost je třeba i nadále
„I když novela energetického zákona situace významně zlepšila, spotřebitelé si musí
dávat pozor i nadále. Změny budou probíhat postupně a trh se nevyčistí ze dne na den,“
varuje Hekšová. V boji proti energošmejdům a dalším neférovým společnostem by pomohl
zákon o hromadných žalobách, který by zajistil kolektivní vymáhání práv spotřebitelů a
umožnil jim také získat zpět své ztracené finance. Na rozdíl od mnoha jiných evropských
zemí v ČR takový zákon dosud neexistuje a čeští spotřebitelé se drobnějších nároků v
řádech stovek či tisíců korun většinou vzdají, protože soudní řízení je pro jednotlivce
časově i finančně nákladné.
Jaroslav Švehla, media@dtest.cz, tel.: +420 604 556 874

13

Jak třídit kuchyňské oleje
Tentokrát si ukážeme, jak olej a tuk v
domácnosti správně sbírat, aby to pro vás bylo
co nejpohodlnější.
Najděte vhodnou lahev
K třídění se hodí jakákoliv PET lahev se
šroubovacím víčkem – od klasické minerálky, slazených nápojů, džusů, mléka, použitého
oleje, ale i od pracích či mycích prostředků. Snáz se vám bude olej přelévat do lahví se
širokým hrdlem, jakou mají ledové čaje, džusy nebo mléko. Olej z vaření, smažení a jídel
můžete do PET lahve přelévat buďto přímo, nebo si můžete pomoci „mezistanicí“, totiž
skleněnou zavařovačkou se šroubovacím víčkem. Přímo do PETky doporučujeme slévat
spíše domácnostem s nižší produkcí oleje, který pochází hlavně ze studené kuchyně (saláty,
nakládané dobroty apod.). Naopak skleněná zavařovačka snese vyšší teploty oleje a lépe
se do ní přelévá z pánve či pekáče.
Opatrně olej přelijte
Při samotném přelévání je vhodné použít trychtýř, obzvlášť má-li lahev užší hrdlo
nebo máte-li větší množství oleje. Pokud olej obsahuje hodně pevných zbytků jídla (z
nakládané zeleniny či smažení a pečení), můžete je zachytit sítkem, aby vám trychtýř
neucpaly. Do PET lahve ani do sklenice nikdy nepřelévejte horký olej, může dojít k
roztavení lahve nebo dokonce popálení! Olej vždy vlévejte pomalu a opatrně, aby vám
nepřetekl přes okraj. Rozlitý olej dovede nadělat pěknou neplechu, mějte proto po ruce
ubrousek či papírovou utěrku, abyste mohli olej v případě ukápnutí rychle setřít.
Bezpečnější je umístit PET lahev při lití do dřezu.
Tip: Větší objemy oleje, např. z fritovacího hrnce, vlévejte raději pomalým, ale
soustavným proudem. Při naklánění hrnce a opětovném vracení vám olej poteče z vnější
strany a bude kapat všude okolo.
Pevné tuky nechte roztát
Pevné tuky jako máslo, sádlo, ztužené tuky nebo výpek můžete přendat pomocí stěrky
či vařečky nebo je nechte na pár desítek vteřin rozpustit v mikrovlnné troubě či lehce
rozehřát na pánvi, v pekáči, v hrnci. Běžně jim stačí teplota již okolo 40 0C, takže se
nemusíte bát popálení, prasknutí či zhroucení lahve.
Naplněnou lahev odneste do popelnice
Po přelití oleje sběrnou nádobu dobře uzavřete a schovejte na místo, kde nebude
překážet a kde nehrozí převržení či rozbití (skříňka pod dřezem, spíž apod.). Jakmile máte
PET lahev plnou, dobře ji uzavřete a odneste do nejbližší olejové popelnice, kterou najdete
na mapě na našem webu. Do popelnice vhoďte celou a dobře zašroubovanou PET lahev,
olej nikdy nepřelévejte nebo nevhazujte ve skleněné nádobě.
Máte další nápady na zlepšení nebo jste narazili na problém, kterému je dobré se
vyhnout? Určitě nám dejte vědět na našem facebooku Třídímolej.cz nebo instagramu
tridimolej.cz.
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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).
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Pokud i po tomto zákroku svítí červené kontrolky, tj. max. hladina v jímce nebo porucha
čerpadla, nahlaste poruchu telefonicky na číslo: 730 896 815 a to v pracovní dny od 7.00
do 20.00 hodin a v sobotu a neděli (svátky) od 9.00 do 20.00 hodin. Poruchu je nutné
telefonicky specifikovat.

1.
2.
3.

4.
5.

6.

Pokyny, resp. doporučení, pro občany, kteří tlakovou kanalizaci užívají:
Do čerpací šachty tlakové kanalizace lze vypouštět pouze odpadní vody z kuchyně,
WC, koupelny a prádelny, apod..
Do čerpací šachty tlakové kanalizace nelze vypouštět např. dešťové vody, odvodnění
ze dvorků, chodníků, teras, bazénů, apod..
Do kanalizace nepatří:
- štěrk, písek, apod.
- kovové předměty jako žiletky, hřebíky, dráty, apod.
- tuky, olej, horký olej, apod.
- ředidla, barvy, jedy a chemické kyseliny, apod.
- hadry, textilie, silonové punčochy, tkanice, papírové pleny, hygienické vložky,
vlhčené hygienické ubrousky, kosmetické a hygienické tampony, apod.
- tuby od zubní pasty, obaly od šampónů, mikrotenové sáčky a ostatní plasty
- uhynulá zvířata, zbytky jídel, kosti, pevné předměty, apod..
Vstupovat do šachty a dotýkat se elektrického vybavení ovládací jednotky je životu
nebezpečné (možnost nákazy, poranění, úrazu elektrickým proudem).
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.
Zakazuje se pod pokutou manipulace s technologií čerpací šachtice a její opravy.

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).

FOMO – Fear of missing out
Dnešní doba je zvláštní. Můžeme sedět s přáteli v
restauraci a zároveň díky sociálním sítím sledovat
dění na večírku v jiném městě. Dostupnost online
světa neustále svádí k tomu, abychom byli ve střehu,
abychom kontrolovali, co se kde zrovna děje a hlavně,
aby nám nic neuteklo. Lidé těžce nesou věty jako:
„No, tohle nepochopíš, to bys tam tehda musel být!“
nebo „Počkej, ty fakt nevíš, o čem mluvím? Vždyť to
bylo úplně všude!“ A tak se někteří snaží o nemožné:
být na více místech najednou, být u všeho, co se děje. Ale není to spíše tak, že nakonec
nejsme vlastně nikde doopravdy?
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FOMO: Strach z promeškání

Zkratka FOMO vychází z anglického Fear of missing out, do češtiny bychom tento
termín nejlépe přeložili asi jako strach z promeškání/ ze zmeškání. Častěji se ale i v našem
prostředí setkáváme právě se zkratkou FOMO. Za tou se skrývá syndrom, pro který je
typický neustálý strach, že nám něco důležitého uteče, že u něčeho významného nebudeme.
Projevuje se silnou úzkostí, roztěkaností, podrážděností nebo nerozhodností.
Jak si to ale lze představit v praxi? FOMO může mít mnoho podob, rozhodně nemusí
být spojeno jen s online světem (ačkoli popularita sociálních sítí tomuto syndromu značně
nahrává). Typickým příkladem projevu syndromu FOMO je bezcílné scrollování na
telefonu. Člověk vezme do ruky mobilní telefon, otevře svou oblíbenou sociální síť a chvíli
scrolluje. Poté telefon odloží, aby ho hned vzápětí vzal znovu do ruky a obsah stejné
sociální sítě zase zkontroloval. Nic nového? Raději, to aktualizuji znovu. A teď? Pořád
nic? Tak ještě jednou…
Rizikem syndromu FOMO je zejména, že nám kvůli strachu z toho, že nám něco
někde uteče, utíká především vše, co je přímo před námi. FOMO může vést člověka k
prokrastinaci („Ještě něco zkontroluju a začnu. Ještě se podívám, jestli mi někdo nepsal a
začnu. Ještě…), nerozhodnosti (Dneska zůstanu doma, chci mít chvíli pro sebe. Ale
kamarádi vyrazili do baru, nebude mi to pak líto? Ale když mně se hrozně nechce nikam
chodit. Hm, já radši půjdu, abych toho pak nelitoval. A tak dotyčný i přes nechuť vyrazí,
jen aby mohl v pauzách při kontrole přemýšlet nad tím, jestli neměl raději přeci jen zůstat
doma).
Strach z promeškání také úzce souvisí s multitaskingem (věnování se více činnostem
najednou). Mnoho lidí je stále přesvědčeno, že multitasking je velmi výhodný a efektivní.
Ukazuje se ale, že opak je pravdou. Máme-li tendenci věnovat se neustále více činnostem
najednou, naše pozornost dostává pořádně zabrat. Rychleji se vyčerpáme, jsme unaveni,
podrážděni, zvyšuje se chybovost.
Má-li člověk tendenci neustále sledovat životy druhých (a zvláště pak jejich životy na
sociálních sítích), může rychle nabýt dojmu, že jeho vlastní život ani zdaleka není tak
zajímavý a že se všichni kolem mají tak nějak lépe. Sociální sítě jsou plné dokonalých
fotek ze zajímavých míst, na kterých se každý usmívá od ucha k uchu. To, že realita a
zákulisí těchto fotografií jsou věc druhá, už často nevnímáme. Výsledkem takového
srovnávání pak může být ztráta sebevědomí a pocity smutku, či prázdnoty.
Jak z toho ven?
Nikomu nejspíš není příjemné, když kamarádi vtipkují o něčem, u čeho jsme nebyli,
co se nás netýká. Každého v takové chvíli nejspíše napadne: Páni, škoda, že jsem tam tehdy
nebyl. Ale tak jak taková myšlenka přijde, tak zase pomalu odezní a my víme, že
příležitostí bude ještě spousta. Lidé, u kterých je rozvinut syndrom FOMO, v takových
situacích panikaří, pociťují napětí a úzkost a jsou rozhodnuti, že to již nikdy nepřipustí. A
začíná tak kolotoč všeho výše popsaného: srovnávání, kontrolování a skákání od jedné
činnosti k druhé.
V dnešní roztěkané a uspěchané době je mnohem více potřeba cvičit se v tom, aby
byl člověk skutečně tady a teď a vnímal přítomný okamžik. K tomu může pomoci nejen
to, že se pokusíme vyhnout se multitaskingu a soustředit se jen jednu činnost, skutečně
vnímat, jak jí provádíme, ale také třeba pravidelná meditace, nácvik zklidňujícího dýchání
či mindfullness. Do pravidelných aktivit lze také zařadit den offline - tedy den, kdy se
odpojíme od všech sociálních sítí a budeme věnovat plnou pozornost pouze a jen
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skutečnému světu. Dobrou praxí je také trénink vděčnosti - naučit se vnímat, co v životě
máme, co nás těší a naplňuje, za co jsme vděční a klidně si tyto aspekty našeho života
pravidelně zapisovat.
Myšlenky na to, že je nutně potřeba zkontrolovat, co je kde nového mohou dosahovat
až obsesivní roviny, neustálé scrollování a znovu načítání dané sociální sítě je pak
kompulzí, která uvolní nahromaděné napětí a úzkost. Někteří lidé se občas přistihnou, že
nemají-li možnost připojit se k internetu, jsou značně podráždění, nervózní a nedokáží
myslet na nic jiného. Zde se pak syndrom FOMO mísí až s formou nelátkové závislosti. V
takových případech je pak rozhodně vhodné vyhledat odbornou pomoc a obrátit se na
psychologa.
Pro život ve 21. století je typické propojení celého světa a obrovské množství
informací. Snažíme-li se všechny tyto informace neustále vyhledávat a přijímat, snadno se
můžeme dostat do pasti, protože zatímco se budeme horečně snažit držet krok s děním na
vzdálených místech, ztrácíme postupně přehled o dění v našem nejbližším okolí. A časem
pak můžeme s hrůzou zjistit, že nám nakonec uteklo to nejdůležitější: náš život, naše tady
a teď.
Online psychologická poradna MOJRA.cz, www.mojra.cz

Tříkrálová sbírka na Hlučínsku přinesla radost
i rekordní výtěžek
Po roční přestávce se letos vrátili do ulic Hlučínska Tři králové. Koledovat
vyrazilo přes tisíc dobrovolníků ve více než 300 skupinkách. Do pokladniček dárci
přispěli částkou více než 3 mil. Kč. Společně s online koledou a bezhotovostními
platbami dosáhl výtěžek sbírky na Hlučínsku rekordní částky 3 094 322 Kč.
„Mám obrovskou radost, že po roční přestávce vynucené epidemií mohli koledníci
vyrazit do ulic našeho krásného regionu a předat radostnou zvěst, aby tak naplnili hlavní
poslání sbírky. Vrátila se ta nádherná atmosféra, kterou vytváří přes tisíc dobrovolníků,
kteří obětují svůj čas a pohodlí pro ostatní. Moc jim za jejich pomoc děkuji,“ řekl ředitel
Charity Hlučín Pavel Sobol a dodal, že pokud to protiepidemická opatření umožní, připraví
Charita Hlučín pro všechny koledníky setkání v kině v Bolaticích. Do sbírky jsou zapojeny
i farnosti, městské a obecní úřady, prodejny či poskytovatelé služeb. Počet všech lidí, kteří
tvoří sbírku na Hlučínsku, tak vysoce převyšuje tisícovku.
Po sečtení všech pokladniček se celkový výtěžek přehoupl přes 3 mil. Kč. Dalších
necelých 70 tis. Kč poslali dárci přes online koledu či bezhotovostními platbami. Celkový
výtěžek je tak o 17 % vyšší než před epidemií v roce 2020 a výrazně vyšší než v loňském
roce. „Moc děkujeme všem dárcům za tak obrovskou podporu. Je to povzbuzení pro naše
zdravotní sestry, pečovatelky a osobní asistentky, které se každý den starají o nemocné,
handicapované a osamělé lidi, kteří žijí kolem nás. Jsem moc rád, že si lidé jejich práce
váží a podporují ji,“ uvedl Pavel Sobol.
Podle stanovených pravidel sbírky zůstane 65 % výtěžku, tedy přes 2 mil. Kč, na
Hlučínsku. Charita Hlučín plánuje z výtěžku mimo jiné pořídit nové vybavení do půjčovny
kompenzačních pomůcek, provést nutné opravy charitního domova sv. Mikuláše či
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podpořit charitní ošetřovatelskou službu. Pravidla sbírky umožňují využít výtěžek i
v mimořádných situacích, což se ukázalo v roce 2021, kdy byly nakoupeny vysoušeče a
dezinfekční prostředky. Ty pomohly zmírnit následky povodní v Kravařích.
Základem sbírky je koledování v ulicích. Přispívat se ale letos dalo i do tzv. statických
pokladniček umístěných v obchodech, lékárnách, kostelích či úřadech. Svůj dar mohli
zájemci poslat i prostřednictvím online koledy na webových stránkách sbírky nebo
bezhotovostní platbou.
Charita Hlučín
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FARNOST
Milí farníci, občané Hati,
možná jste mnozí zaregistrovali, že byla
zahájena oprava fasády našeho kostela.
Revitalizace je vyčíslena na 3 150 000 korun.
Rád bych Vás proto jménem farnosti požádal
o finanční pomoc. Dary na tento úmysl
můžete přinést osobně nebo převést na účet
farnosti: 1847429309/0800. Na požádání
Vám rád připravím potvrzení o daru pro
daňové účely.
Moc děkuji za jakoukoliv Vaši podporu.
P. David Powiesník, administrátor farnosti

KULTURA

Setkání spřátelených obcí
V pátek 25.3.2022 se konala v Šilheřovicích schůzka obcí, které spojuje smlouva o
česko-polské spolupráci. Na jednání se sešli zástupci a vedení partnerských obcí
Šilheřovice, Píšť, Gminy Krzyzanowice a Hať.
Hlavním účelem konání schůzky je příprava přehledu kulturních, společenských a
sportovních akcí, které se konají v jednotlivých obcích tak, aby se termíny jednotlivých
akcí nekryly a občané spřátelených obcí mohli pořádané akce navštěvovat a na
přeshraniční úrovni se setkávat.
Na schůzce byly připomenuty akce, které proběhly, přes značné omezení pandemií
Covid-19, v loňském roce a byly naplánovány i akce, které by se měly uskutečnit letos.
O jednotlivých akcích budete informováni na webu obce, vývěsních tabulích nebo ve
zpravodaji. Jednou z nejbližších akcí je Procesí na koních s velikonoční slavností, které
pořádá obec Bienkowice na Pondělí velikonoční, 18.dubna 2022, se začátkem ve 13.00
hod., kdy vyjede koňský průvod.
Věříme, že se pořádaných akcí budete zúčastňovat v hojné míře a že si společná
setkávání budete užívat.
pk
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Základní škola
Školní rok se pomalu a jistě přehoupl do své druhé poloviny. Hned na počátku však
mohli žáci načerpat novou sílu a energii k další práci prostřednictvím týdenních jarních
prázdnin. Odpočati se tak mohli s plnou vervou vrhnout do nových úkolů a výzev. A že
jich nebylo málo, se následně můžete přesvědčit sami.
Měsíc únor se nesl ve znamení recitační soutěže, které se již tradičně účastnila celá
škola. První kolo probíhalo na úrovni jednotlivých tříd. Z každého ročníku byli vybráni
nejlepší recitátoři, kteří dále pokračovali do školního kola. Zde bojovali o umístění dle
kategorií na prvním i druhém stupni. Ti nejlepší pak postoupili do okrskového kola Dětské
scény 2022 v Domu dětí a mládeže v Hlučíně. Toto kolo se uskutečnilo 15. 2. 2022. Žáci
byli velice šikovní a přes silnou konkurenci nakonec čtyři z nich vybojovali postup do
okresního kola v Opavě. Byli to: Adam Hoferek (6.A), Kateřina Kostelniková (7.B),
Tomáš Postulka (8.B) a Magdaléna Lipnická (9.A).
Okresní kolo pak proběhlo v pátek 25. 3. v Opavě. Zde vybojoval krásné třetí
místo Adam Hoferek.
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme za příkladnou reprezentaci školy.
V tomto období proběhla také školní kola olympiád v českém i anglickém jazyce,
zeměpise a dějepisu. Žáci s největším počtem bodů postoupili do okresního kola. Ti
nejšikovnější dále do kola krajského.
V okresním kole zeměpisné olympiády se umístil na krásném 9. místě z počtu 53
soutěžících Jakub Bunček ze 7.B a bude naši školu reprezentovat v krajském kole, které
proběhne ve středu 30. 3. 2022. Děkujeme mu za skvělé umístění v okresním kole a držíme
palce do kola krajského!!!
Dne 10. 2. žáci 4. a 5. třídy navštívili Střední zdravotnickou školu v Ostravě. Tamní
zaměstnanci a studenti pro naše děti připravili bohatý program. Dozvěděli jsme se o
rizikovém chování a řešení krizových situací. Vyzkoušeli si umělou masáž srdce a učili se
ošetřit popáleninu. Zjistili jsme jak správně pečovat o chrup a jak si nejlépe čistit zuby.
Nejvíc ze všeho se ale děti pobavily u přípravy palačinek. Zkusily si tvorbu těsta, míchání,
smažení i zdobení. A hlavně – následnou konzumaci. Nezůstalo ale jen u toho – zábavnou
formou jsme se dozvěděli o tom, které potraviny jsou pro nás škodlivé a které naopak
prospěšné. Která jídla bychom měli jíst častěji a která spíš omezit. Potravinovou pyramidu
si pak v týmech sami sestavili. Dopoledne uteklo jako voda a my museli jet domů, ačkoliv
se nám ještě ani moc nechtělo.
Dne 15. 2. pak tuto školu navštívili také žáci 8. a 9. třídy. Děti měly možnost
nakouknout pod pokličku chodu nejen této střední školy, ale dozvědět se něco i o celé řadě
zdravotnických studijních oborů, které tato škola nabízí. Při rychle se blížícím rozhodování
o následujícím středoškolském studiu, tak naši žáci poznali, co obnáší profese zdravotních
sester, ale i méně známých, zato velmi zajímavých oborů nutričního asistenta či asistenta
zubního technika.
Všechny ukázky byly připraveny velice zábavnou a praktickou formou a děti si samy
mohly vyzkoušet správné techniky ošetření, měření tlaku či zacházení s injekční stříkačkou
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u stanoviště zdravotních sester nebo ochutnaly pro mnohé netradiční a nové zpracování
jídel u budoucích nutričních asistentů.
Lyžařský kurz
Ve dnech 23. – 28. 1. 2022 proběhl v Hrubé Vodě v resortu Hluboký dvůr lyžařský
výcvik žáků 8. a 9. tříd.
Po příjezdu do Hrubé Vody a rozdělení pokojů jsme se ještě jednou všichni
proškolili, jak se správně chovat na sjezdovce, ale i v hotelovém zařízení. Následující den,
tedy v pondělí ráno na nás v hotelové restauraci čekal jako každé následující ráno „švédský
stůl“. Po snídani jsme se přesouvali na dopolední program na svahu, kde některá družstva
pilovala techniku jízdy na lyžích, potažmo snowboardu a jiné zase prováděla své první
„krůčky“ na lyžích, či snowboardu vůbec. Po dopoledním programu na nás v hotelové
restauraci již čekal místní šéfkuchař, aby nám svým vynikajícím pokrmem opět dobil
energii na zbylé programy dne. Po obědě a potřebném odpočinku ke strávení pokrmu jsme
se opět vydali na svah. Po tomto odpoledním programu na svahu bylo na nás, instruktorech,
večer předat dětem nabyté znalosti v daných tématech – lyžařské vybavení (výzbroj a
výstroj), historie lyžování, ale také i lyžařské disciplíny.
Ve středu jsme se v odpoledním programu vydali na túru na nedalekou zříceninu
hradu Hluboký a dobrovolníci z řad žáků měli možnost se projet na místní bobové
dráze. Ve čtvrtek přišlo vyvrcholení celého lyžařského výcviku a tedy závody ve slalomu.
S potěšením musíme konstatovat, že se všem zúčastněným v tomto nelehkém slalomu
dařilo na výbornou a všichni jej dokázali bez větších problém zdolat.

Pěvecká soutěž
Žákyně Natálie Baďurová (6. A) a Saskia Návratová (7. A) navštěvují Základní uměleckou
školu v Hlučíně, kde se zdokonalují v pěveckém projevu, který obě slečny naplňuje.
Účastnily se pěvecké soutěže, kterou pořádala Základní umělecká škola Hlučín a
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postoupily do okresního kola v Opavě – soutěže
základních uměleckých škol. Zde žákyně Natálie
Baďurová reprezentující
IV. kategorii obhájila v
soutěži sólový a komorní
zpěv 2. místo a Saskia
Návratová zastupující V.
kategorii 3. místo.
Natálie
Baďurová
v
okresním kole zazpívala
písně: Zvolenovci, Hlásný
a Ukolébavku pro dcerku.
Saskia Návratová v
okresním kole zazpívala písně: Zaleť, sokol, Již jde jaro, Měla
jsem chlapce, Já nechci žádného.
Mezi další šikovné a nadané žáky patří také Jan Kubinák a Tomáš Postulka, kteří se
zúčastnili soutěže základních uměleckých škol ve hře na dechové nástroje. Oba žáci ve
svých kategoriích v okresním kole
úspěšně obsadili první místa a
postoupili do kola krajského.
Ema
Tesařová
pak
reprezentovala na okresní klavírní
přehlídce základních uměleckých škol
v Opavě. I ona postoupila do kola
krajského.
Všem moc gratulujeme ke
krásným výkonům!

Westernový den
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Dne 18. 2. 2022 se ve škole uskutečnil WESTERNOVÝ DEN, pořádaný 9. třídou.
Žáci i učitelé měli za úkol přijít v kostýmech s westernovou tematikou. Dopolední program
pro nižší stupeň se konal třetí a
čtvrtou vyučovací hodinu. Pro
vyšší stupeň byl přichystán na
odpoledne. Během programu
se žáci mohli dozvědět něco o
historii westernu, vidět scénku
„Jak to vypadalo na divokém
západě“, prohlídnout si postroj
na koně, zazpívat si country
písně, zahrát si spoustu her a
zatančit si mnoho tanců.
Myslíme si, že se akce vydařila
a všichni se dobře pobavili.
Bludiště
Nečekaně jsme byli pozváni do televizní soutěže Bludiště. Prvotní nadšení vystřídal
strach, zda vše stihneme, protože času na přípravu bylo relativně málo. Bylo potřeba
sestavit silný soutěžní tým, natočit a sestříhat video, vymyslet a naučit se pokřik, vyrobit
transparenty,. . . a jak se budeme jmenovat, co bude naším maskotem? Práce bylo docela
hodně, ale vše se zvládlo.
V pondělí 7. 2. 2022 po obědě si pro nás přijel autobus a vyjeli jsme do OstravyRadvanic, kde se nachází jedno ze studií České televize Ostrava.
Samotné natáčení není tak jednoduché, jak to ve výsledku na obrazovkách vypadá.
O vše se stará sehraný tým profesionálů. Byla to pro nás nová zkušenost a
nezapomenutelný zážitek.
Jelikož jsme zvítězili, tak jsme i další den, tedy v úterý 8. 2. ráno, vyrazili do studia.
Už jsme byli trochu otrkanější a vítězství jsme obhájili. Poslední třetí kolo se natáčelo týž
den odpoledne. Po celou dobu panovala příjemná atmosféra. Přivezli jsme si celkem 3
Bludišťáky a soutěžící dostali trička s logem Bludiště.
Jak se nám vedlo? Na jednotlivé díly se můžete podívat na Déčku, První díl se vysílal
v pondělí 28. 3., na další se můžete podívat 4. a 11. 4. 2022 ve 14:45 (reprízy jsou v sobotu,
případně se dají díly zpětně dohledat na internetu https://decko.ceskatelevize.cz/bludiste).
Všichni jsme byli unaveni, ale spokojeni. Zážitky a nervy stály za to!
Už tam budem
Dne 17.3. vyjeli žáci naší školy do televizní soutěže Už tam budem v areálu Dolních
Vítkovic v Ostravě. Zástupci osmých a deváté třídy tak zápolili jak v disciplínách
fyzických a sportovně náročných, tak v soutěžích které otestovaly jejich vědomosti a
intuici v oblasti farem a zemědělství. V duchu tématu tohoto dílu, tak naši žáci sbírali body
při šplhu a střelbě lukem, chemických kvízech a pokusech, konstrukci modelu elektrického
ohradníku a mnoha jiných zajímavých úkolech v prostorech budov U6 a Gongu, ale i ve
venkovních částech Vítkovických železáren.
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V závěrečném kole tak naši borci díky správně zodpovězeným otázkám vyhráli
spoustu dobrot,
lahví a triček s
logem
soutěže,
naučný zájezd i
tematické knihy a
v neposlední řadě i
zcela
nové
mobilní telefony.
Pokud se chcete
sami na naše žáky
v televizi podívat,
tak nezapomeňte
naladit Déčko dne
15.4. nebo pak
17.4., kdy bude
vysílána
ještě
repríza.
Den otevřených dveří pro žáky 5. třídy z Darkovic
V naší škole máme dveře otevřené pro všechny. Žáci Základní školy Darkovice však
měli možnost budovu školy poznat a prozkoumat do jejich nejmenších detailů. Dne 28. 2.
2022 k nám zavítali žáci 5. třídy z vedlejší vesnice Darkovice.
Připravili jsem si pro ně program na celé dopoledne. Představili jsem jim naši novou
počítačovou učebnu, ve které si vyzkoušeli několik vlastivědných kvízů. Naši žáci 5. a 6.
tříd „nováčky“ z Darkovic provedli o velké přestávce po celé škole a zodpovídali jim na
všechny jejich otázky. Následně byla odehrána chemická pohádka, kterou si nacvičili žáci
9. třídy. Z učebny dílen si odnesli vyrobenou spirálu a aby jim nevyhládlo, uvařili si
palačinky. Krásné dopoledne bylo zakončeno sportovními aktivitami v tělocvičně školy.
Interaktivní anglické divadlo
V průběhu února se žáci 3. - 6. tříd v rámci hodin angličtiny podívali na anglické
divadelní představení. Bylo interaktivní, takže žáci nemuseli nikam jezdit, stačila jim
jen interaktivní tabule ve třídě. Pro mladší žáky to byla pohádka Egg on a trip a pro žáky
6. tříd představení Mr. Wolf goes to England. V průběhu sledování pohádky žáci řešili na
interaktivní tabuli společně zadané úkoly a k celé pohádce dostali i úkoly na pracovních
listech. Pohádky se žákům líbily, byly zábavné, zazněly v nich písničky a učitelé pomáhali
žákům s porozuměním nových slovíček a s řešením úkolů.

Projekt MY SCHOOL
Žáci 4. třídy jsou s výukou angličtiny téměř na začátku. Nicméně pozdravy,
číslovky, barvy, lidské tělo, zvířata, hudební nástroje, sporty, jídlo a mnohem víc se už
stihli naučit. Nyní dokáží říct několik vět o své škole. Byl jim zadán projekt na téma
„MOJE ŠKOLA“. V projektu se věnovali zejména předmětům, které se na škole vyučují,
dokáží popsat, jaký je jejich oblíbený/méně oblíbený předmět a jaký den v týdnu mají
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nejraději. Tohoto úkolu se chopili s velkým nadšením a projekty se jim moc povedly. Pro
některé tento úkol nebyl jednoduchý, ale všichni se snažili a dokázali o škole hovořit
anglicky.
Nejoblíbenějším předmětem se v této třídě stává tělesná výchova. Zlepšit by se sami
žáci chtěli převážně v českém jazyce, matematice a angličtině.
Thank you, 4.A! Good job.
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Školní družina
Dne 15. února se konal Maškarní ples, který byl určený pro děti školní družiny. Ples
jsme pořádali v tělocvičně, jejíž prostor byl vhodný na společné soutěže, tancování a
pohybové hry. Tento maškarní bál se nesl v duchu zábavy, která započala promenádou
masek. Tělocvičnu jsme tak zaplnili nejrůznějšími čaroději, zajíčky, princeznami a
strašidly. Každé dítě svou
masku
představilo
a
zapózovalo tak, aby děti
mohly vyhodnotit nejlepší
kostým. Po představení masek
jsme si zahráli živé pexeso,
přičemž děti měly možnost
dovádět,
jelikož
se
"proměnily" na zvířátka a za
pomocí skřeků daných zvířat
se musely najít. Poté si
zaskotačily u hry ,,Šatule,
hejbejte se" na hudbu.
Následovalo rozdělení dětí do
týmu, které mezi sebou
soutěžily v hrách na živou
stonožku, kreslenou poštu a přenášení balónků. Při vší té zábavě jsme se s dětmi dostali do
poslední fáze a to byla volná zábava a tanec. Děti měly možnost si zadovádět a poté jim
byly rozdány odměny za masky a jejich aktivitu při hrách a soutěžích.

Mateřská škola
Po oslavách nového roku se dětem opět otevřely
dveře naší mateřské školy. S potěšením můžeme říci,
že díky postupnému uvolňování jednotlivých opatření,
se provoz vrátil nejen do normálu, ale s chutí
plánujeme spoustu nejrůznějších aktivit, ať už
v mateřské škole nebo mimo ni.
Během měsíce ledna byly pro děti v rámci
projektu MAP přichystány besedy a povídání, a to se
„Zoubkovou vílou“ a v rámci akce Čtení dětem
s lektorem a hercem Danielem Volným. Sdružení
rodičů pro děti zařídilo akci Listování s Hejlíkem.
Začátkem února jsme se zaměřili na předškolní
děti a jejich rodiče, pro které bylo přichystáno setkání
se speciální pedagožkou a psycholožkou Mgr. Zuzanou Pavelovou. V únoru se nám také
povedlo zorganizovat Olympijský týden a maškarní karneval. Letos se karneval nemohl
ještě konat v Kulturním domě, i přesto si ho děti velmi užily v prostorách jim známých,
tedy v mateřské škole. Tímto bych chtěla poděkovat vstřícným rodičům, kteří ochotně
zajistili dárečky do tomboly a přinesli bohaté občerstvení.
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V měsíci březnu čekala na paní učitelky i děti dosud největší výzva, a to první školní
výlet. Cílem výletu
byla Dolní oblast
Vítkovic, kde byla pro
děti
domluvená
prohlídka
expozice
Večerníček,
akce
Geometráčkova nová
dobrodružství, a vstup
do Dětského světa.
Akce se velmi vydařila
nejen díky skvělému
programu v DOV, ale
velký
zážitek
si
odnesly
děti
i
z cestování autobusem,
pro některé děti se
jednalo vůbec o první cestu tímto dopravním prostředkem. Během března navštívila
mateřskou školou paní Pavlína Wiejowská s projektovým dnem na téma Zvířata a jejich
mláďata a ve třídě Sluníček strávil dopoledne pan Jan Kuchař, který si pro děti připravil
den plný hudby, tance a zpěvu.
Nyní už netrpělivě vyhlížíme za okny jaro a těšíme se na další akce a výlety, které
nás ještě čekají.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
TJ Sokol Hať informuje
Vážení sportovní fanoušci,
od posledního článku se to moc neudálo, jelikož byla zimní pauza. Proto si ve zkratce
řekneme, co nás letos čeká!
Muži začali letošní jarní kolotoč v neděli 27. března v 15:00 domácím zápasem proti
Klimkovicím, ve kterém slavili vítězství 2:1. O týden později (2.4.2022-15:30) startuje i B
- tým taky domácím zápasem proti Šilheřovicím. V termínu 31.3-3.4 jedou naše naděje
(žáci, starší a mladší přípravka) na soustředění do Jeseníku – konktrétně do penzionu
Anežka v obci Ostrožná. Dále nás čeká Valná hromada, která se uskuteční v pátek 8. 4.
2022 v 17:00. Sezóna by měla končit posledním zápasem 18. 6. 2022.
Co se týče prací, tak pro letošní rok je naplánovaná výměna dveří do všech šaten a
pokračování rekonstrukcí šaten ve stejném duchu jako u žáků a benjamínků
(elektroinstalace, malování, podlahy a nábytek). Letos bychom chtěli opravit kabiny
dorostu a hostů.
Závěrem bych vás chtěl pozvat na naše zápasy a těšíme se na Vaši přízeň v jarní části
sezóny.
Za VV TJ Sokol Hať, Ing. Rostislav Pavlenka
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ČZS v Hati zdraví všechny
příznivce zahrádek
a pěstování rostlin
Letošní rok jsme zahájili ořezem stromů
pod kostelem. Chci poděkovat naším členům za
dobře odvedenou práci.
Další akcí byla 5. 3.2022 výroční schůze.
Konala se na dolní Hati v naší klubovně. Pozvali
jsme hosta z obecního úřadu, místostarostu obce, pana Milana Šulu a předsedu zahrádkářů
z Darkovic pana Josefa Hrušku. Probrali jsme uskutečněné akce v minulém roce a také ty,
které se budou konat v roce letošním, pokud nám to nepřeruší nějaká další katastrofa.
Začalo jaro, příroda se probouzí a každý
začíná zahradničit, chce mít kytičky a zahrádku co
nejkrásnější. My se již teď připravujeme na naši
výstavu, která se bude konat opět v září a těšíme
se i na vaše výpěstky. Doufáme, že nám je jako
každý rok zapůjčíte. Bez nich by nebyla výstava
tak úspěšná a krásná.
Přeji Vám jménem všech zahrádkářů krásné
jaro a hlavně zdraví.
Za ČZS v Hati Helena Nawrathová

30

INZERCE

Nabídka práce
Pekařství Gobe z Píště hledá posily do nového obchůdku, který projde
rekonstrukcí a měly by se v něm, mimo prodej ručně vyráběného pečiva, také
nabízet cukrářské dobrůtky a nechybět by měla také dobrá káva a v letní sezóně
také domácí točená zmrzlina.
Prodejna v místním Kulturním domě v Hati bude zaměřena hlavně pro ranní
zákazníky, kteří cestou do práce zde v brzkých hodinách
mohou potěšit své chuťové pohárky různými potravinami a
nápoji.
Snad se Vám u nás bude líbit a budeme se snažit vyjít vstříc
všem možným požadavkům, které budou v našich silách.
Pokud budete mít zájem rozšířit náš tým, napište prosím
stručný životopis na email: gobe@volny.cz
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Plačková Ludgarda 93 let
Klemencová Berta

Plačková Renata 81 let

91 let

Placzek Gerhard 81 let

Csőrgeiová Katarina 90 let

Hovancová Štefania 80 let

Gogolínová Leopoldina 90 let

Mitrengová Eliška 80 let

Janošová Hilda 88 let

Dudek Arnošt 80 let

Hruška Jan 86 let

Pulda Rudolf 80 let

Kučerová Gabriela 86 let

Kuchař Josef 80 let

Hluchníková Felicita 86 let
Kostelnik Gerhold 85 let
Hopenštoková Marta 85 let
Matušková Matylda 84 let
Šajban Ján 84 let
Tvrdá Marie 84 let
Plačková Edeltrauda 83 let
Sedlaczková Ingeborg 83 let
Moravec Hubert 83 let
Cigánová Anna

83let

Ronczka Reinhold 83 let
Stašová Bedřiška 82 let

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