Kostel sv. Matouše a hřbitov
PL - KOŚCIÓŁ ŚW. MATEUSZA I CMENTARZ (CZ. KOSTEL SV. MATOUŠE A HŘBITOV )
Dominantą i jednocześnie jedynym zabytkiem kultury w gminie jest kościół św. Mateusza (cz.
chrám sv. Matouše). Chodzi o jednonawową budowlę barokową, którą postawiono w roku
1731 na koszt opawskiego kolegium jezuickiego. Przez okres prawie 300 lat kościół przeszedł
wiele remontów i rekonstrukcji. Ostatnia i jedna z największych w jego historii została
przeprowadzona w latach 1996-2000. Wykonano wtedy remonty więźby dachowej, dachu
i wieży wraz z wymianą pokrycia. Remontowana była także kopuła wieży i krzyż na wieży.
Jego kopuła była pozłacana. Rekonstrukcję przeszedł także zegar na wieży i elewacja całego
kościoła. Podczas remontów wewnętrznych przeprowadzono kompletną rekonstrukcję
instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem i nagłośnieniem. Na nowo pomalowano ławki,
boczne wejścia na chór zostały połączone z głównym wejściem i pomalowano cały kościół.
Warto wspomnieć, że w wieży dzwonią trzy dzwony. Jeden historyczny z roku 1504 i dwa
nowe dzwony z roku 1980.
Cmentarz, który otacza kościół św. Mateusza, był kilka razy rozszerzany. Ostatni raz był
rozszerzany w kierunku wschodnim w roku 1999. W jego północnej części stoi budynek sieni
żałobnej. Jej wnętrze zostało w roku 1995 rozszerzone kosztem zaplecza technicznego
i całkowicie wyremontowany. W roku 2001 na całym cmentarzu przeprowadzono naprawę
kanalizacji deszczowej. Powierzchnie wjazdowe i chodniki zostały utwardzone. Całości
charakteru cmentarza dopełniają cztery małe obiekty sakralne, dwa pomniki i dwa krzyże.
Przy głównej bramie stoi pomnik ofiar I wojny światowej. Na masywnym krzyżu z białego
marmuru widnieje 76 imion poległych i zaginionych mężczyzn z gminy Gać (cz. Hať) i 27 imion
z Darkovic. Jego pełną rekonstrukcję przeprowadzono w latach 2002-2003.
Naprzeciwko wejścia głównego do kościoła stoi pomnik ofiar II wojny światowej. Postawiony
w roku 2000. W jego 6-ciu kamiennych płytach umieszczono 159 imion obywateli gminy Gać
(cz. Hať), ofiar II wojny światowej.
Przed bocznym wejściem do kościoła stoi krzyż, który postawiono w roku 1888. W roku 2003
przeprowadzono jego całkowity remont. Przed sienią żałobną stoi krzyż z czarnego marmuru.
Został postawiony w roku 2003 jako zastępstwo za oryginalny krzyż, który postawiono w tym
samym miejscu w roku 1966. Zdemontowano go ze względu na stan podstawy.

CZ - KOSTEL SV. MATOUŠE A HŘBITOV
Dominantou a zároveň jedinou kulturní památkou v obci je chrám sv. Matouše. Jedná se
o jednolodní barokní stavbu, která byla postavena v roce 1731 na náklady opavské jezuitské
koleje. Za dobu téměř 300 let prošel chrám mnoha opravami a rekonstrukcemi. Poslední
a jedna z největších v jeho historii byla provedena v období let 1996-2000. Při ní byly
provedeny opravy krovů, střechy a věže včetně výměny krytiny. Opravena byla i kupole věže
a věžní kříž. Jeho kupole byla pozlacena. Rekonstrukcí prošly i věžní hodiny a fasáda celého
kostela. Při vnitřních úpravách byla provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace
včetně osvětlení a ozvučení. Nový nátěr dostaly lavice, boční vstupy na kůr byly propojeny
s hlavním vchodem a celý kostel byl vymalován. Za zmínku stojí, že ve věži vyzvánějí tři zvony.

Jeden historický z roku 1504 a dva nové zvony z roku 1980.
Hřbitov, který obklopuje chrám sv. Matouše, byl za dobu svého trvání několikrát rozšiřován.
Naposledy to bylo východním směrem v roce 1999. V jeho severní části stojí budova
smuteční síně. Její vnitřní prostor byl v roce 1995 rozšířen na úkor technického zázemí
a celkově upraven. V roce 2001 byla na celém hřbitově provedena oprava dešťové kanalizace.
Přístupové plochy a chodníky byly vydlážděny. Ráz hřbitova dotvářejí čtyři drobné sakrální
stavby, dva pomníky a dva kříže. U hlavní brány stojí pomník obětem I.světové války. Na
masivním kříži z bílého mramoru je uvedeno 76 jmen padlých a nezvěstných mužů z obce Hať
a 27 jmen z Darkovic. Jeho celková rekonstrukce byla provedena v létech 2002-2003.
Naproti hlavnímu vchodu do chrámu stojí pomník obětem II.světové války. Byl postaven
v roce 2000. Do jeho 6-ti kamenných desek je vepsáno 159 jmen haťských občanů, obětí
II.světové války.
Před bočním vstupem do kostela stojí kříž, který byl postaven v roce 1888. V roce 2003 byla
provedena jeho celková oprava.
Před smuteční síní stojí kříž z černého mramoru. Byl postaven v roce 2003 jako náhrada za
původní kříž, který byl na stejném místě postaven v roce 1966. Ten musel být rozebrán pro
havarijní stav terasového podstavce.

