VYBRÁNO
ZE SCHŦZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schŧzích zabývala především:
 Technicko-organizačním zabezpečením X. Bálu Hlučínska
 Otázkou prodlouţení pracovních smluv a dohod o pracovní činnosti na
rok 2008 u pracovníkŧ obce
 Otázkou uzavření licenční smlouvy o veřejném provozování hudebních
děl se společností OSA Praha, o.s.
 Návrhem na ocenění věcným darem za 40. bezpříspěvkových odběrŧ
krve dárcŧm krve z řad občanŧ obce
 Cenovou nabídkou na dodávku a montáţ sádrokartonových příček a
podhledŧ na stavbě „Rekonstrukce zdravotního střediska na byty“
 Zprávou Policie ČR, obvodní oddělení Hlučín, o stavu veřejného
pořádku v obci za rok 2007
 Ţádostí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých z Opavy o
příspěvek na činnost
 Cenovou nabídkou na dodávku a montáţ oken na stavbě „Rekonstrukce
zdravotního střediska na byty“
 Cenovou nabídkou na výměnu ústředního topení a nových rozvodŧ
plynu na stavbě „Rekonstrukce zdravotního střediska na byty“
 Otázkou technicko – organizačního a finančního zabezpečení projektu
„ Takový byl rok 2008 v obci“
 Návrhem na prodlouţení smlouvy se společností ALIS Česká Lípa na
programátorskou údrţbu informačního systému „Kompletní evidence
obyvatel - registr obyvatel a budov“
 Ţádostmi občanŧ o vydání souhlasu k napojení na inţenýrské sítě, které
jsou ve vlastnictví obce a ţádostmi o dodatečné zařazení do projektu
„Vybudování tlakové kanalizace a ČOV v obci“
 Ţádostí o pronájem nebyt. prostor v objektu technického dvora pro účely
podnikání
 Návrhem smlouvy na finanční krytí ztrát provozovatele autobusové
dopravy Connex Morava pro rok 2008
 Ţádostmi občanŧ o odkoupení obecních pozemkŧ p.č. 19/1 a 882/1, vše
k.ú. Hať
 Návrhem smlouvy společnosti Q Line, a.s., na vybudování
zabezpečovacího zařízení, dodávku a instalaci dálkového dohledu na
vodní zdroj a vodojem obecního vodovodu

 Cenovým návrhem na dodávku a montáţ vstupních dveří do objektu
základní školy
 Ţádostmi TJ Sokol na poskytnutí finančního příspěvku na osvětlení
travnaté plochy a zastřešení betonové plochy
 Ţádostí o vydání souhlasu na stavbu přístřešku pro stání automobilŧ
 Návrhem smlouvy na vybudování tenisového kurtu ve sportovním areálu
v Hati
 Nabídkou na umístění reklamní plochy pro obec v mapovém prŧvodci
„Hlučín a okolí“
 Ţádostí Římskokatolické farnosti Hať o příspěvek na zhotovení a
výměnu dveří v chrámu sv. Matouše
 Zprávou VZP o výsledku kontroly plateb pojistného za zaměstnance
obce
 Ţádostí o umoţnění školení členŧ zásahového druţstva jednotky SDH

INFORMUJEME

►Platba vodného za druhé pololetí roku 2007 bude probíhat ve dnech
3.3. - 14.3.2008.
Platbu v hotovosti mŧţete provést ve výše uvedeném termínu v úředních
hodinách v pokladně v přízemí obecního úřadu.
Bezhotovostně lze platbu provést na číslo účtu 1847434319/0800, kdy
variabilní číslo a částku Vám rádi zodpovíme telefonicky na telefonním čísle:
595020665.

►Oznamujeme zároveň občanŧm, ţe splatnost
místního poplatku ze psŧ je do 31.3.2008.
►www.opavsko.tv, www.hlucinsko.tv, www.kr-moravskoslezsky.tv
Nové zpravodajské příspěvky na TV Hlučínska, které by Vás mohly zajímat:
1. Ples Hlučínska
2. Setkání starostŧ v Hati
3. Tříkrálový koncert v Hati
4. Novoroční přání občanŧm Hlučínska

►Výzva pro rodiče novorozencŧ
Obecní úřad obnovil loni tradici vítání nových
občánkŧ, ţádáme proto rodiče novorozencŧ,
kteří se narodili v období od 8/2007 a mají
zájem o účast na této akci, nechť se dostaví
s rodným listem a občanským prŧkazem matky
na obecní úřad.
Vzhledem k platnosti zákona č. 101/2000Sb., o
ochraně osobních údajŧ a změně některých
zákonŧ, ve znění pozdějších předpisŧ, a zákona
č. 133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých
zákonŧ (zákon o evidenci obyvatel), není moţné pouţívat údaje z ISEO pro
jiné účely neţ stanoví zákon a proto jsme nuceni se na Vás obracet touto
cestou.
O přesném termínu konání akce budete informováni s dostatečným časovým
předstihem.
Těšíme se na Vás.

►VÝJEZDNÍ ÚŘEDNÍ DNY
Finanční úřad v Hlučíně oznamuje občanŧm, ţe ve dnech

11.3.2008 a 13.3.2008
00

v době od 8.

– 17.00 hod

budou zaměstnanci FÚ Hlučín zajišťovat
v prostorách Obecního úřadu v Hati tyto činnosti:
-

Distribuce formulářŧ k dani z příjmŧ fyzických osob -DPFO
Přebírání přiznání k DPFO
Pomoc při vyplňování přiznání k DPFO
Konzultace ke společnému zdanění manţelŧ – propočty
Informace k elektronickému podávání přiznání k DPFO

Převod

nemovitostí

V souladu s § 39 odst.1 zák.č.128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů, Rada obce Hať na své 33.schůzi, konané dne
18.2.2008, pod číslem usnesení R33/2-a), schválila záměr obce
odprodat níže uvedený pozemek v k.ú.Hať:
 pozemek parc.č. 882/1 o výměře 521 m2 , druh pozemku
zahrada

Informace o likvidaci autovrakŧ
Město Hlučín ve spolupráci s firmou ŢDB GROUP a.s. Bohumín
uskuteční
Sběr autovrakŧ ( vozidel určených k likvidaci )
dne 27.3.2008 v době 11,00 – 16,00 hod
Místo sběru : HLUČÍN, ulice Markvartovická,
( areál Technických sluţeb),
Cena za fyzickou likvidaci autovraku :
1.

kompletní autovrak :
- bezplatně

2.

nekompletní autovrak :
- bez motoru 600,-Kč
- bez převodovky 350,-Kč

Potřebné doklady :
1.

2.

majitel vozu :
- občanský prŧkaz
- velký technický prŧkaz vozidla
ostatní osoby :
- plnou moc od majitele vozidla - souhlas k likvidaci
- velký technický prŧkaz vozidla

Majitelé takto předaných autovrakŧ obdrţí na místě od ŢDB GROUP a.s. (
vlastnící souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a vyuţívání
autovrakŧ a ostatních dopravních prostředkŧ)
„ Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovrakŧ“ –
doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel
Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovrakŧ.
Bliţší informace Vám poskytnou:
Pracovníci odboru ţivotního prostředí a komunálních sluţeb Městského úřadu
Hlučín, tel.:595 020 233
TS Hlučíns.r.o., tel.: 595 041 445
a provozu Recyklace ŢDB GROUP a.s. tel.: 596 083 671. 596 02 646
Mob. 604 228 312, 604 228 302

OKÉNKO DO ŽIVOTA FARNOSTI
Ze života haťské scholy aneb od počátků až po současnost
Dříve neţ popíšu dění v haťské schole, bych ráda vysvětlila, odkud tohle slovo
pochází. Je z latinského slova „Schola“, coţ znamená skutečně „škola“ a
přeneseně skupina zpěvákŧ. Proto v roce 1975 P. Josef Strbák pŧsobící v naší
farnosti se rozhodl zaloţit partu lidí, kteří by zkrášlovali atmosféru na mších
svatých. Ze začátku byla schola rozdělena na dvě skupiny, přičemţ ta mladší
parta holek zpívala jen ţalmy, kdeţto starší holky se věnovaly písničkám
doprovázené kytarou. Později se ale tyto dvě skupiny děvčat spojily, tudíţ jich
bylo mezi 10 - 15. Byly doby, kdy se schola v počtu členŧ zuţovala, ale také i
rozšiřovala. V současné době se schola dělí na tři větve – nejmenší schola
kuřátek, malá schola a schola starších holek, přičemţ všechny mají jen jeden
cíl, neboli to mŧţeme nazvat, jeden společný základ - kmen: zpívat s radostí
pro druhé, ale především pro svůj vlastní prožitek. Jak uţ jsem napsala, je to
jeden ze základu proč holky chodí zpívat, ale mimo jiné scholu navštěvují
proto, ţe v tomto společenství zaţívají spoustu legrace, her, pokecŧ, táborŧ,
víkendovek, táborákŧ či smaţení vajíček na faře. Dále se zúčastňují spousty
dalších akcí, jako je například setkání scholiček na Hlučínsku, zpívání ve sboru
na Vánoce a v neposlední řadě se účastní nedávno znovuobnovené přehlídky
schol z Hlučínska, kterou jste sami mohli navštívit a poslechnout si, co svedou
ostatní scholy...
Na vytváření programŧ pro tábory, víkendovky, táboráky a ostatní akce se
nejenom podílí vedoucí schol, ale také mládeţ farnosti a všichni ostatní mladí
duchem, kteří se v poslední době snaţí zapojit starší holky a ministranty do tajŧ
organizace těchto akcí, protoţe věk jde neúprosně vpřed a nynější parta
organizátorŧ stárne a potřebuje si vybudovat nové následovníky, kteří by se s
vervou pustili do díla :)
Předpokládám, ţe tento článek si bude pročítat rŧzná škála lidiček, ať uţ
babičky, dědečkové, rodiče, kluci a holky. Proto bych ráda sdělila všem, kdo
má zájem přihlásit sebe nebo své ratolesti do scholy nebo jakýmkoli zpŧsobem
přispět či pomoci k budování tohoto společenství, tak neváhejte a kdykoliv tak
učiňte, dveře jsou všem otevřené a my rádi přivítáme nové tváře, kteří by se
spolupodíleli na vytváření příjemné atmosféry nejenom na mších v kostele, ale
i v partě. Podmínka k tomu, aby jste se mohli zapojit do našeho „klubu“ není
nijak zvlášť náročná - cení se snaha pravidelné docházky, nadšení, nové
nápady a neustále dobrá nálada :)

Víkend v Jablunkově 25.1.-27.1. 2008
Jen, co začal nový rok,
rozhodli
se
vedoucí,
pořádající ve farnosti letní
tábory, ţe uspořádají hravý
víkend. A tak se v pátek 25.1.
sešla podezřelá skupina
sloţená
z
mládeţe,
ministrantŧ a členek scholy,
která se vydala za sněhem do
Jablunkova.
S písničkou
jsme
vyrazili, her a smíchu jsme si dosyta uţili. Program vyvrcholil karnevalem
plným nádherných masek, které si děti sami udělali. I kdyţ prostor jídelny byl
poněkud malý, naši hravou a taneční náladu neubrzdil. Pěkně jsme si „zatrsali“,
všechny myšky ven vyhnali. 
V neděli jsme se unavení, ale plní záţitkŧ vrátili zpět domŧ, abychom
kuli pikle na další akci.

členky haťské scholy

KULTURA
Vážení spoluobčané,
rád bych se ještě ohlédl za letošním adventním obdobím, dobou vánoční a také
přelomem roku. Toto období bylo v naší obci velice bohaté na rŧzné
společenské a kulturní akce, které by si jistě zaslouţily malinké zhodnocení a
také připomenutí naším spoluobčanŧm, kteří se z jakýchkoliv dŧvodŧ nemohli
oněch zmíněných akcí zúčastnit.
V polovině prosince se v kulturním domě v Hati konala vánoční prodejní
výstava, na které bylo moţno shlédnout např. pomŧcky, nástroje či věci,
s kterými pracovali nebo se bavili lidé dříve narození. K vidění bylo také
několik dekorací spojených s tradičními zvyky vánoc nebo slavnostní tabulí
štědrovečerního vánočního stolování. Byly nám prezentovány ukázky rŧzných
činností ručních prací, od pečení vánočního cukroví přes zdobení vánočního
stromečku aţ např. po ruční vyšívání. Samozřejmě jako v mnoha jiných
odvětvích názory na tuto akci se mohou rŧznit, ale myslím, ţe kdo přišel a
viděl, sám si udělal obrázek a odnesl si alespoň něco pozitivního. Soutěţní
recepty otiskujeme dále v HZ.
Velice hezká akce (alespoň podle ohlasŧ zúčastněných) byl vánoční koncert
Petry Vyletělkové nazvaný „Vánoční ladění“ (23.12. 2007). Posezení u kávy a
vánočního cukroví dokonale splynulo s vánočním podtextem hudebního
doprovodu a připravené ţidle se musely stále doplňovat a doplňovat aţ byl
kulturní dŧm zcela zaplněn.
Doba vánoc je spojena se zpěvem koled, které se linou ze všech moţných
stran. V naší obci také máme moţnost koledy nejen poslouchat, ale také sami
se připojit k ne aţ tak početné skupině zpívajících pod vánočním stromem u
Kulturního domu v Hati ( 26. 12. 2007). Samozřejmě hodně z Vás zpívá koledy
v našem kostele sv. Matouše, ale tam je to jaksi normální (nebo formální?).
Velké vytíţení však měl letos o vánocích také chrámový sbor pŧsobící při
farnosti Hať. Členy jsou zpěváci obou našich sousedících obcí tedy Hati a
Darkovic. O letošních svátcích se sbor rozrostl aţ na počet čítající víc neţ 40
členŧ a to je uţ úctyhodné číslo. Také touto cestou se jim patří moc a moc
poděkovat, protoţe se nám v podstatě za dva a pŧl měsíce podařilo nastudovat
skoro dvě celé vánoční mše. A právě vrcholem našeho snaţení byl ,,Tříkrálový
koncert,,(6. 1. 2008), kde zazpíval náš sbor posílen o členy smíšeného sboru z
Hlučína a členŧ Národního divadla moravsko-slezského v Ostravě. Zazněla
slavná vánoční mše J.J. Ryby – Hej mistře za doprovodu Kubínova kvarteta a
členŧ Janáčkovy filharmonie Ostrava. Skoro zcela zaplněný kostel si snad
odnesl nevšední záţitky, protoţe kdy uţ se nám podaří vytvořit sbor téměř
osmdesáti členný a kdy tady opět budeme mít laureáty Praţského jara, kterým
Kubínovo kvarteto je.

Tak takový byl výčet akcí, které uţ teď patří historii, ale které snad ve Vás
zanechají alespoň trošku vzpomínek a ţe si třeba vybavíte to či ono ve
spojitosti s tou nebo jinou akcí váţící se k přelomu roku 2007-2008.

Máme zde nový rok, ve kterém se určitě budeme mít moţnost setkat při
dalších, nových příleţitostech. Za svou osobu a za celou kulturní komisi se na
to upřímně těším a chtěl bych jen pozvat a oslovit ty spoluobčany, kteří ještě na
ţádné výše zmiňované akci nebyli a třeba jen o ní slyšeli, neváhejte a přijměte
pozvání.
Za kulturní komisi
Mgr. Pavel Kozel

KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ OBCE HAŤ NA ROK 2008

1.5.
3.5.
11.5.
16.-17.5.
25.5.

Koncert „HUDBA NEZNÁ HRANIC“
Oslavy Dne matek
Oslavy Dne matek – vystoupení ţákŧ ZŠ a MŠ
Akademie ZŠ ke 40. výročí
1. Sv. přijímání

1.6.
21.6.
21.6.

Haťský odpust
X. ročník soutěţe mladých hasičŧ
IX. ročník turnaje v kopané ţákŧ

6.7.

Krmáš v Darkovicích

16. – 17. 8.
24.8.

Tradiční turnaj v kopané HAPOKO
XIV. Doţínková slavnost

21.9.

Haťský krmáš + biřmování

18.10.
19.10.
x.10.

Oslavy 40. výročí zaloţení Českého svazu chovatelŧ
Odpust v Darkovicích
Setkání seniorŧ

16.11.

KOLAJA

26.12.

Zpívání koled pod vánočním stromem

SOUTĚŽNÍ VÁNOČNÍ CUKROVÍ
RUMOVÉ DORTÍČKY
160 g másla
200 g hladké mouky
100 g mletých ořechŧ
80 g moučkového cukru
citron. kŧra
vanilkový cukr

Vypracujeme těsto,
vykrajujeme kolečka a
upečeme.První kolečko
natřeme krémem, druhé se
namáčí v rumu a nalepí se na
první. Třetí kolečko opět
natřeme krémem a nelepíme
na rumové kolečko. Dortíček
dokola potřeme krémem a
obalíme mletými ořechy a
polijeme čokoládou.

CHROUSTY
3 mastné rohlíky
150 g cukr moučka
150 g ořechy vlašské
ze 4 bílkŧ sníh

Rohlíky nakrájíme na kostičky
a spolu s cukrem a ořechy
lehce vmícháme do
ušlehaných bílkŧ. Děláme
kopečky (nejlépe na papír) a
sušíme v troubě.

TŘENÁ MÁSLOVÁ ESÍČKA (80 KS)
160 g cukru moučka
2 vejce
620 g hladké mouky
570 g másla

Šleháme máslo, cukr a
vajíčka. Pak přidáme mouku a
stříkáme na pečící papír. Po
upečení slepujeme
marmeládou a namáčíme
v čokoládě.

ZE ŽIVOTA SPOLKŦ
JSDH Hať v akci 2007
Hasiči v naší obci nejsou jen lidé, kteří zde
vytvářejí část kultury. Jsou to i lidé, kteří se ve
svém volném čase připravují na to, aby zvládli
rŧzné situace, nástrahy a události, které se
v naší obci stanou v prŧběhu kaţdého roku.
Uţ neplatí stará známá píseň určená hasičŧm: „Co jste hasiči, co jste
dělali, …“. Nyní jsou hasiči těmi, kteří v nejtěţších chvílích, v nejhorším
počasí, v kritických situacích vţdy pomohou a vţdy tu pro vás budou.
A to platí i pro nás, jednotku dobrovolných hasičŧ naší obce, JSDH Hať.
Věřte tomu, nebo ne, naši hasiči nesedí jen v hospodě, jak si někteří naši
spoluobčané myslí, ale pilně trénují, školí se a cvičí, aby byli vţdy a za
jakékoliv situace připraveni pomoci a zasáhnout tam, kde je potřeba.
Kaţdý týden členové zásahové jednotky dobrovolných hasičŧ obce Hať
trénují v areálu hasičské zbrojnice a to i za nepříznivého počasí. Trénují
s technikou, prostředky, které jim byly dány do opatrování a určeny pro lepší
pomoc při rŧzných událostech. V rámci fyzické přípravy se připravují i na
rŧzné typy soutěţí, které se konají v prŧběhu kaţdého roku. Jedná se o klasické
soutěţe v poţárním útoku, ve stovkách překáţek, dále netradiční soutěţe,
ve kterých se naši členové umísťují na prvních místech a další soutěţe
zaměřené na sílu, výdrţ a týmovou spolupráci. I v naposledy zmiňovaných
soutěţích jsou naše výsledky taktéţ skvělé. Někdo by si však mohl říci, ţe
trénujeme pořád dokola to stejné. Opak je však pravdou! V prŧběhu roku je
několik sportovních akcí, kterých se taktéţ zúčastňujeme a na které se pořádně
připravujeme. Mám na mysli například Haťskou pohárovou kopanou
(HAPOKO), ţelezný hasič, okresní soutěţe a mnoho dalších sportovních akcí.
Trénink členŧ zásahové jednotky je velmi pestrý a všestranný. Skládá se
z přípravy na zmiňované soutěţe a z osobního tréninku, kdy jednotliví členové
buď sami, nebo s dalšími členy chodí běhat, cvičit, či se zlepšují v konkrétních
disciplínách hasičského sportu. K tréninku musíme ještě říci, ţe trénujeme celý
rok. Pro nás neexistuje ţádná hlavní sezóna, či nějaké volno. Přes rok to je
příprava na čerstvém vzduchu a v zimě to je příprava v tělocvičně, kde
v trénování a posilování pokračujeme.
Tato fyzická příprava je doplňována o rŧzná měsíční školení, a to jak
teoretickými, tak i praktickými. I tímto musí kaţdý člen zásahové jednotky
úspěšně projít. Zde hasiči probírají zákony a paragrafy týkající se hasičŧ
obecně, dále se řeší rŧzné teoretické postupy řešení rŧzných situací a jejich
praktická realizace. Velký dŧraz je kladen na procvičování a osvojení si

poznatkŧ ze zdravovědy a první pomoci, které jsou základem práce všech
hasičŧ. V rámci této přípravy naši členové pracují se svou technikou, s
osobními ochrannými pomŧckami a s prostředky, kterými disponují. Učí se,
jak dané prostředky nejlépe vyuţívat a jak s nimi zacházet. Zdokonalují se
taktéţ v taktikách likvidace rŧzných událostí, které mohou nastat. Příprava
probíhá buď v areálu hasičské zbrojnice nebo případně mimo areál. Loni jste
nás mohli zahlédnout například u rybníka pana Šimánka, mezi naší obcí a obcí
Vřesina v lese, na pevnostním opevnění, a dalších místech. Mezi
nejzajímavější a nejtěţší školení, které naše jednotka loni provedla, bylo
simulování zásahové činnosti na zmiňovaném pevnostním opevnění. Toto
školení bylo vyjímečné, neboť se jednalo o spolupráci s jednotkou
dobrovolných hasičŧ obce Ludgeřovice při likvidaci poţáru, záchrany osob,
technických pracích v neznámých podmínkách pevnostního opevnění. Byl
simulován poţár objektu, s uvíznutím zraněných figurantŧ uvnitř. Úkolem naší
jednotky bylo samostatně provést likvidaci poţáru, záchranu osob a vynesení
několika nebezpečných předmětŧ. Velitelé tohoto cvičení si dále vymysleli
situaci, kdy spolu museli obě jednotky spolupracovat a vzájemně si vypomáhat.
Toto školení dalo základ další spolupráci, která se mezi našimi jednotkami
udrţuje.
Celková příprava, jak teoretická, tak i praktická, naší zásahové jednotky
je v prŧběhu roku několikrát zuţitkována a oceněna při velkých cvičeních nebo
zásazích. Loni se taktéţ naši hoši zúčastnili velkého cvičení spolu
s profesionální jednotkou z Hlučína, dobrovolnou jednotkou z Darkovic a
záchranným týmem Českého Červeného Kříţe v areálu vojenského opevnění
Hlučín-Darkovičky. Druhou velkou událostí bylo okrskové cvičení. Toto
cvičení se uskutečnilo v Markvartovicích na skládce komunálního odpadu, kde
byl prováděn hasební zásah, záchrana osob, vyprošťování osob a zkoušky
techniky.
V prŧběhu loňského roku naše jednotka jen necvičila, netrénovala, ale
zasahovala také u rŧzných událostí. Připomeňme lednovou likvidaci následkŧ
orkánu Kyrill, kdy jsme vyjíţděli k likvidaci dvou spadlých stromŧ v naší obci.
Nejprve na křiţovatce při vjezdu do obce ze směru od Hlučína, následně pak u
spadlého stromu na ulici K Remízce kousek od poslední obytné budovy. Další
událostí, ke které naši hasiči vyjíţděli, byl březnový zásah. V tomto případě
jsme vyjíţděli k spadlému smrku na cestě směrem na česko-polskou hranici.
Poslední dvě události, obě na konci srpna, ke kterým naši hasiči vyjíţděli, byly
lokální sesuvy bahna a zatopení obytného stavení na ulici K Remízce. Tyto
události jsme likvidovali v noci, ihned po jejich vzniku a pokračovali jsme i
druhý den do odpoledních hodin. Loni se na katastru naší obce přihodilo
několik událostí u některých naši členové zasahovali. Bohuţel nejsme vybaveni
na všechny typy zásahŧ. Například na likvidaci obtíţného hmyzu bohuţel
zatím vybaveni nejsme. Doufejme, ţe náš provozovatel, obecní úřad naší obce,
bude i nadále pokračovat v podpoře naší jednotky a my vám budeme schopni
nabídnout ještě lepší sluţby neţ doposud. Moţná se v budoucnu společně
setkáme či uvidíme při likvidaci obtíţného hmyzu. Záleţí však na obecním
úřadu, zda se rozhodne, nás vyuţívat i tímto zpŧsobem. A v neposlední řadě
záleţí na vás samotných, občanech naší obce. Váš názor, prosba, směrovaná k

obecnímu úřadu, mŧţe taktéţ znamenat krok kupředu v naší pomoci vám
všem. Nebojte se tedy ozvat!
Činností jednotky sboru dobrovolných hasičŧ obce Hať však není jen to,
co jsme vám jiţ přednesli. Děláme mnohem více! Mezi naše činnosti patří i
prevence. Staráme se, čistíme a udrţujeme vodní zdroje, které se vyuţívají při
poţárech a jiných událostech. Loni jsme opět kontrolovali a odpouštěli
hydranty, opět jsme zjistili, ţe je jich mnoho poškozených a nefunkčních. Proto
se výsledky a aktualizované plány předali odpovědným osobám na obci, aby se
provedla náprava a vše bylo v pořádku. Dále jsme pokračovali v prevenci mezi
nejmenšími občánky naší obce. V říjnu jsme navštívili naši Základní školu.
Všem ţákŧm jsme promítali rŧzná videa o hasičích, ukázali jim, co pouţíváme
za prostředky a sdělovali, učili je dŧleţité věci, které by měli znát a dokázali
v případě potřeby pouţít.
Opravdu si ještě myslíte, ţe naši dobrovolní hasiči, zásahová jednotka naší
obce je tu zbytečně?
Opravdu si myslíte, ţe nic neděláme?
Věřte, ţe tomu tak není!
Kdykoliv tu pro vás jsme!!! Stačí zavolat!!!

Hasičský turnaj ve fotbale v Dolním Benešově

Činností dobrovolných hasičŧ v naší obci není jen hasit
poţáry, pomáhat při rŧzných pohromách, nebo se podílet
na kulturním ţivotě v naší malebné obci. Je to i sportovní
vyţití a reprezentování naší obce při rŧzných sportovních
událostech.
Naši hasiči se i přes zimu připravují a zlepšují si svou
fyzickou kondici. Jedná se o rŧzné tréninky a cvičení jak
venku, tak v tělocvičně. Svou zručnost a šikovnost pak
uplatňují taktéţ na poli sportovním, kde dosahují krásných
výsledkŧ a v hodnoceních se umísťují na místech nejvyšších. Tak tomu bylo
s našimi členy i na hasičském turnaji ve fotbale. Jednalo se o druhý ročník
hasičského fotbalového turnaje, který se konal dne 9. 2. v tělocvičně bývalého
učiliště v Dolním Benešově.
Tento turnaj je velice znám a o účast v něm mělo zprvu zájem velké
mnoţství druţstev. Nakonec se dostavili sportovci z těchto hasičských sborŧ:
Bobrovníky, Dolní Benešov, Chlebičov, Kravaře, Hať, Pustá Polom.
Na tomto turnaji bylo druţstvo tvořeno čtyřmi hráči, jedním brankářem a
třemi náhradníky. Hrálo se systémem kaţdý s kaţdým a podle výsledkŧ se pak

rozhodovalo o vítězích turnaje. Kaţdý zápas trval dvakrát deset minut. Naše
druţstvo nastoupilo v této sestavě: brankářem byl Kremser David, hráči: Bach
Radek, Cigán Vojtěch, Kamrád Jakub, Kozák Roman, Mučka Lukáš, Říčný
Filip.
Výsledky jednotlivých zápasŧ:
Chlebičov Kravaře Hať
Chlebičov
X
3:1
1:5
Kravaře
1:3
X
1:2
Hať
5:1
2:1
X
D. Benešov
7:6
3:2
3:1
Bobrovníky
3:4
3:7
2:4
P. Polom
7:2
2:0
1:1

D.
P.
Benešov Bobrovníky Polom
6:7
4:3
2:7
2:3
7:3
0:2
1:3
4:2
1:1
X
12 : 2
3:4
2 : 12
X
2:6
4:3
6:2
X

Naše hasičské druţstvo se nakonec umístilo na krásném 3. místě. Získali
pohár, balíčky a drobné upomínkové předměty. Na závěr turnaje byli vyhlášeni
nejlepší hráči turnaje. Nám se taktéţ dostalo této pocty a z našich řad byl
vyhlášen David Kremser jako nejlepší brankář turnaje, neboť zákroky, které
zde předvedl, byly opravdu vynikající.
Člen JSDH Hať, bc. Zdeněk Janoš
http://hasici-hat.unas.cz

TJ TTC HAŤ SK TABULKY SOUTĚŽÍ A
VÝSLEDKY TURNAJŦ
KRAJSKÝ PŘEBOR MUŢŦ PO
14.KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BOBROVNÍKY
BOLATICE
RADVANICE
KLIMKOVICE
KATEŘINKY
D.BENEŠOV
OPAVA
SVINOV
SLOVAN
HAŤ
DĚHYLOV
NOVÁ BĚLÁ

A
A
A
A
A
B
C
B
A
A
A
A

52b
41
41
38
38
32
31
29
27
26
17
13

OKRESNÍ PŘEBOR MUŢŦ 1.TŘÍDY PO 14.KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

BOBROVNÍKY
CHVALÍKOV.
D.BENEŠOV C
KATEŘINKY B
DĚHYLOV B
BOLATICE B
BOBROVNÍKY
OPAVA
DARKOVICEA
HAŤ
B
KRAVAŘE A
RADUŇ
A

B
A

C
D

53
52
39
37
35
33
32
30
30
25
24
22

OKRESNÍ PŘEBOR MUŢŦ 3.TŘÍDY PO 12.KOLE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

DARKOVICEC
KATEŘINKY D
BOLATICE C
CHVALÍKOV.
KRAVAŘE C
JANČÍ
A
DĚHYLOV D
RADUŇ
C
HÁJ
A
HAŤ
C

C

43
36
36
28
27
27
24
20
19
12

VÝSLEDKY 27.ROČNÍKU VÁNOČNÍHO TURNAJE MUŢŦ
1.
2.
3.
4.

VAŘECHA PAVEL
SMOLKA JOSEF
MIKESKA JAN
ZDRAŢILA RUDOLF

VÝSLEDKY 6.ROČNÍKU VÁNOČNÍHO TURNAJE ŢÁKŦ
1.
2.
3.
4.

ŠTVERKA DALIBOR
BIERNATOVÁ IVANA
KUČERA PATRIK
BIERNAT DAVID

VÝSLEDKY 3.ROČNIKU TURNAJE NEČLENŦ TTC KATEGORIE
ŢENY
1.
2.
3.
4.
5.

PLAČKOVÁ LUDMILA
ŠTVERKOVÁ GABRIELA
CIGÁNOVÁ LYDIE
KALVAROVÁ PAVLA
ŘÍČNÁ LYDIE

VÝSLEDKY 3.ROČNÍKU TURNAJE NEČLENŦ TTC KATEGORIE
MUŢI
1.
2.
3.
4.
5.

SEDLÁČEK ZDENĚK
KOLEK MAREK
BIERNAT JAROSLAV
ŘÍČNÝ MILAN
JURENKA FRANTIŠEK

TJ TTC HAŤ SK DĚKUJE OBECNÍMU ÚŘADU ZA SPOLÚČAST PŘI ORGANIZACI
TURNAJE NEREGISTROVANÝCH.
ZA TJ TTC HAŤ SK JAN MIKESKA

Ze života klubu důchodců
Ráda bych Vás seznámila s činností
našeho Klubu dŧchodcŧ Hať. Klub jsme
zaloţili v roce 2002 a v současné době
máme 67 členŧ.
Pravidelně se setkáváme kaţdý druhý
čtvrtek v měsíci. Členové výboru se scházejí
předem, aby zajistili prŧběh setkání dle
plánu činností.
Během roku 207 jsme pořádali tyto akce:
v měsíci únoru a listopadu jsme pořádali
společenský večírek s hudbou, tancem a pohoštěním, v květnu jsme oslavili
Den matek, kdy nám program zpestřily děti z mateřské školky na dolní Hati.
Nejedno oko babičky se zarosilo při vystoupení těch nejmenších. Písničky a
tanečky se nám velice líbily. Pak jsme pokračovali v zábavě při hudbě a tanci.
Dvakrát v roce jsme navštívili představení v Národním divadle
moravskoslezském v Ostravě. V červnu jsme opékali klobásy v prostorách za
hasičskou zbrojnicí a v červenci jsme vyjeli na kole do Darkovic k hrázi a u
kulturního domu jsme se setkali při opékání klobás s dŧchodci s Darkovic.
Za pomoci finančního příspěvku z Obecního úřadu Hať, za který děkujeme,
jsme uskutečnili zájezd do Brna, na Brněnskou přehradu, lodí jsme pluli
k hradu Veveří, kde se připravovala výstava květinových vazeb. Zájezd se
všem velice líbil.
Nové zájemce z řad dŧchodcŧ rádi uvítáme mezi námi.
Za výbor, Kichnerová Mária

TJ Sokol
Hned z kraje roku zahájila všechna druţstva
fotbalistŧ naší TJ zimní přípravu na jarní odvety
ve svých soutěţích. Druţstvo muţŧ pod vedením
trojice Petr Říčný, Josef Michálek a Ladislav
Kalvar střídavě nabírá kondici jednak pod širým
nebem, ale rovněţ pod střechou tělocvičny místní ZŠ. Po podzimní části naše
řady opustil hráč Pavel Kašuba, jenţ má pocit, ţe nutně potřebuje pro svŧj
fotbalový rŧst změnu, ale na druhou stranu je velice reálná moţnost posílit
druţstvo muţŧ novými hráči, kteří uţ se postupně taktéţ zapojili do přípravy.
Dorostencŧm, pod vedením Pavla Šuly, vyvrcholí zimní příprava čtyřdenním
soustředěním v Beskydech. Ţáci trénují pod vedením pana Jiřího Blaţka,
jemuţ v jarní části soutěţe přislíbil výpomoc dlouhodobě zraněný Roman
Hruška. No a naše benjamínky na budoucí fotbalovou kariéru nadále
připravuje pan Rostislav Chmelař. Závěrem mi dovolte poděkovat všem
příznivcŧm haťské kopané za podporu všem naším druţstvŧm v uplynulém
roce a zároveň vyslovit přání, aby to v letošním roce bylo jen a jen lepší.
Za výbor TJ, Jiří Cima

TJ Sokol Hať
oznamuje občanŧm, ţe v areálu TJ
Sokol, u cisterny na vodu, je opět
k dispozici kontejner na sběr
ţelezného šrotu.

POZVÁNKA
na
VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA

HAŤ
Datum konání:

7. 3. 2008 v 18.00 hodin

Místo konání:

Hasičská zbrojnice - sál
Lipová 10, Hať

Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
3. Zpráva starosty z jednání výboru honebního společenstva
4. Zpráva pokladníka o finančním hospodaření společnosti
5. Diskuse
6. Usnesení a závěr
Prezentace členŧ honebního společenstva bude probíhat v místě
konání valné hromady. Členové se při prezentaci prokáţí platným
občanským prŧkazem. Právnické osoby se prokáţí ověřeným
výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce člena honebního
společenstva se prokáţe písemnou ověřenou plnou mocí.
Členŧm honebního společenstva bude zároveň vyplacen nájem za rok
2008.

výbor Honebního společenstva

PODĚKOVÁNÍ

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se 20.12.2007 přišli rozloučit s naší
maminkou a babičkou, paní Leokadii Vitáskovou.
Děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Poděkování za dŧstojné rozloučení a krásná slova útěchy patří i panu děkanovi
Mgr. Janu Svobodovi.
dcera s rodinou

Letošní novoroční koncert, uskutečněný 6.1.2008 ve farním kostele v Hati, je
uţ dnes jen vzpomínkou. Všichni jsme si z něj odnesli
krásné hudební záţitky.
Pečlivě připravený program, dokonalá reţie a
vynikající pěvecké výkony sólistŧ i obou sborŧ
okouzlily. Zkrátka nevšední záţitek.
Moc děkujeme organizátorŧm, především p.Mgr.
Pavlu Kozlovi, starostovi obce p. Pavlu Kotlářovi a
všem, kdo se podíleli na přípravě celého odpoledne.
Věnovat výtěţek z koncertu na nové varhany v
Darkovicích je ušlechtilý počin. Váţíme si toho a
děkujeme. Je příjemné vědět, ţe nejsme ve svém úsilí
sami, ţe jsou lidé, kteří na nás myslí a rádi pomohou. Za to Vám patří náš dík a
uznání.
Sdruţení římskokatolických věřících v Darkovicích

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Dragoun Karel
Filipová Anděla
Broschová Adéla
Chlebišová Margareta
Petřek Josef
Vařecha Hubert
Poštulková Hermína
Hasalová Marie
Pavlíková Aloisie
Smolková Anežka
Tvrdá Gertruda
Pěkník Eduard
Staniček Josef
Jaroszová Marie
Filip František
Billíková Bernadeta
Plačková Felicita

88 let
87 let
86 let
85 let
84 let
83 let
83 let
83 let
83 let
82 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let
80 let
80 let

Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let
hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

