VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XII. zasedání zabývalo především:
- Ţádostmi občanů o odprodej pozemku p.č.19/1, k.ú. Hať o výměře 209 m2
- Zprávou o plnění usnesení č.Z8/14 z 8.zasedání Zastupitelstva obce
- Přípravou výstavby investičních akcí “Telekomunikační rozvody v obci Hať“ a
„Výstavba oddílné kanalizace a ČOV Hať“
- Otázkou „komunitního plánování sociálních sluţeb“ na období letí 2010-2013
společně s městem Hlučín
- Veřejnou vyhláškou „Vyrozumění o podaných odvoláních ke schválení Komplexních
pozemkových úprav obci Hať“ vydanou Pozemkovým úřadem v Opavě
- Výsledkem hospodaření obce k 31.8.2008 včetně návrhu na přijetí rozpočtového
opatření č.2/2008
- Návrhem na odkoupení pozemku p.č. 1005/3, k.ú. Hať do majetku obce
- Ţádostmi o odprodej pozemku ve vlastnictví obce p.č.2824/32, k.ú. Hať o výměře
100m2 (staré koryto potoka Bečva)
- Informací o záměru vlastníků areálu Cihelna Hlučín vybudovat v tomto areálu
„Separaci biologického odpadu“
- Návrhem na vybudování nového sociálního zařízení pro návštěvníky farního kostela
a hřbitova v Hati
ZE SCHŦZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schŧzích zabývala především:
- Ţádostí o zafinancování vedení NN v trase polní komunikace za obecním úřadem pro
pozemky určené v Územním plánu obce k zástavbě rodinnými domy
- Návrhem na změnu volební místnosti pro volební okrsek č.1
- Ţádostí MO ČSCH o pronájem sálu pro konání oslav 40.výročí zaloţení spolku a
pronájem areálu hasičské zbrojnice pro konání okresní výstavy drobného zvířectva
- Ţádostí o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů na dopravu
pro osobu s těţkým zdravotním postiţením
- Ţádostí o odprodej obecního pozemku p.č.882/1, k.ú. Hať
- Ţádostí o finanční příspěvek na pořízení léčebných a rehabilitačních přístrojů a
pomůcek pro rehabilitační ústav v Chuchelné
- Návrhem na společné zajištění poskytování sociálních sluţeb s městem Hlučín v
rámci Komunitního plánování na období let 2010-2013
- Technicko-organizačním zajištěním výběrového řízení na dodavatele interaktivní
tabule a nábytku do mateřské školy Hať a školní druţiny
- Ţádostí České pošty, s.p. Praha, o vydání souhlasu k technickému zhodnocení
nebytových prostor pronajatých pobočce České pošty v budově obecního úřadu,
Lipová 86

- Návrhem na uzavření smlouvy s projektovou organizací RECPROJEKT, s.r.o.
Pardubice, na doplnění zpracované projektové dokumentace na výstavbu tlakové
kanalizace a ČOV v obci Hať
- Ţádostí ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o vydání souhlasu k navýšení
počtu ţáků ve školní druţině pro období od 1.9.2009
- Ţádostí ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o povolení výjimky z vyhlášky
č. 48/2005Sb., o základním vzdělávání, z počtu ţáků ve třetí a deváté třídě
- Stanovením ceny za pronájem tělocvičny a počítačové učebny na období od 1.9.2008
do 31.8.2009
- Návrhem na doplnění výzbroje pro zásahové druţstvo jednotky SDH Hať
- Zprávou Centra pro regionální rozvoj ČR (Společný technický sekretariát Olomouc)
o doporučení projektu s názvem „Rekonstrukce silnice spojující obce a Hať a
Rudyszwald v rámci zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti po vstupu do
Schengenského prostoru“ k financování z prostředků operačního programu
příhraniční spolupráce ČR – Polská republika (fondy EU)
- Nabídkou na umístění reklamy na tenisovém kurtu
- Jmenováním členů – zástupců obce do školní rady
- Návrhem smlouvy o partnerství s KÚ MSK na společnou přípravu a realizaci
projektu „Jednotná digitální technická mapa a portál Územního plánování MSK“
- Návrhem na vypracování podkladů pro podání ţádosti na KÚ MSK o provedení
změny v „Plánu rozvoje vodovodu a kanalizací“ pro naši obec
- Výsledkem výběrového řízení na dodavatele veřejné zakázky malého rozsahu
„Vybavení dvou tříd mateřské školy a školní druţiny nábytkem“ a „Dodání a montáţ
interaktivní tabule pro MŠ Hať“
- Návrhem smlouvy s KÚ MSK o poskytnutí neinvestiční dotace na odbornou přípravu
velitelů, strojníků a vybraných členů jednotky SDH
- Ţádostí Modelklubu Hať o finanční příspěvek na činnost
- Stanovením ceny nájemného a zásad pro uzavírání nájemních smluv na pronájem
bytů v bytovém domě U Střediska č. 6/14
- Stanovením výše úhrady fyzické osobě za úklid znečištěné místní komunikace
provedený členy jednotky SDH Hať

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Obec získala další dotaci z fondŧ Evropské unie
Jak jste se mohli dočíst v minulém vydání našeho zpravodaje, podala naše obec
společně s Gminou Krzyzanowice na Centrum pro regionální rozvoj ČR – JTS Olomouc
ţádost na spolufinancování projektu s názvem „Rekonstrukce silnice spojující obce Hať
a Rudyszwald v rámci zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti po vstupu do
Schengenského prostoru“. Za tímto šíleně dlouhým názvem projektu se v podstatě
skrývá rekonstrukce místní komunikace Lipová v úseku od státní hranice aţ po MK
Dolina (odbočka na Šilheřovice). Součástí této stavby by mělo být zatrubnění

otevřeného příkopu, poloţení dešťové kanalizace, rozšíření vozovky na 6 m, poloţení
obrub, rekonstrukce točny autobusů a v celé délce vybudování chodníku pro pěší.
Polská strana pak navazuje na naši stavbu a rovněţ vybuduje chodník, kanalizaci a
provede rekonstrukci komunikace.
Původní termín, ve kterém mělo být o všech ţádostech podaných v tomto programu,
tj. od ţadatelů po celé délce česko-polské státní hranice rozhodnuto, byl měsíc červen
letošního roku. Tento termín byl nakonec posunut aţ na měsíc září, přesněji na dny 9. a
10.září, kdy zasedal Monitorovací výbor. Nebudu zakrývat, ţe na výsledek jednání
tohoto orgánu jsme jak na české tak i na polské straně čekali s určitým napětím.
Rozhodovalo se totiţ o tom, zda komunikace, která zejména na polské straně je ve
velmi špatném stavu se dočká opravy a zda se dočkají zlepšené bezpečnosti i chodci,
kteří v současné době v daném úseku nemají jinou moţnost, neţ se pohybovat ve
vozovce. Ani jedna ze stran by totiţ nebyla schopna realizovat opravu v takovém
rozsahu ze svých vlastních zdrojů. Přitom je zcela evidentní, ţe provoz dopravy přes
bývalý hraniční přechod značně vzrostl a je vyuţíván občany jak z české, tak i polské
strany.
Naše očekávání se splnilo a projekt, který za naší obec zpracovala Hospodářská a
rozvojová agentura třinecka (HRAT) z Třince byl úspěšný. Splnil všechny předepsané
náleţitosti a při hodnocení získal dokonce 96 ze 100 moţných bodů. Monitorovací
výbor jej doporučil ke spolufinancování z prostředků Operačního programu
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013.
To je ta radostnější stránka věci, kdy se podařilo získat finanční prostředky na
realizaci stavby. Po zkušenostech se stavbou „Rekonstrukce ZŠ – pavilon MŠ“, která je
rovněţ financována z fondu EU, víme, ţe daleko obtíţnější bude samotná realizace
projektu, tak aby splňovala všechna kritéria a podmínky stanovené v zásadách pro
poskytování dotace z fondů EU. Finanční náklad projektu činí na české straně
367.688,- EUR, to při kurzu, který platil v době podání ţádosti, představuje 9.510000,Kč. Termín dokončení je září roku 2009.
Protoţe jsme měli provedené výběrové řízení na dodavatele stavby, mohly být
neprodleně zahájeny práce na její realizaci. V letošním roce, pokud nám to počasí
dovolí, bychom chtěli zvládnout co nejvíce zemních prací. Protoţe se jedná o opravu
komunikace, je třeba počítat, ţe v minimálních případech dojde i k omezení dopravy
v daném úseku. Bohuţel, připravenost stavby z české a polské strany je rozdílná, a tak
se nám nepodařilo doposud skloubit termíny postupu prací tak, abychom mohli např. na
týden uzavřít komunikaci v celé délce. Jsem však optimista a věřím, ţe se nám podaří
realizovat celou stavbu tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení dopravy a dokončili
jsme ji ve stanoveném termínu.
Pavel Kotlář, starosta obce

INFORMUJEME
► ČEZ Distribuce oznamuje přerušení dodávky elektřiny
4.11. – ulice K Remízce, Pod Olšinou, U Střediska, V Kotlině, Sportovců
5.11. – ulice Na Stavech, K Hubertu, Lipová, Na Stráni
7.11. – ulice Dolina, Na Chromině od č.175/145 směr Šilheřovice
v době cca 7.00 – 15.00
Bliţší informace na poruchové lince 840 850 860
►Informace sociální komise o vyplácení jednorázových finančních darŧ
Sociální komise při Obecním úřadě v Hati se obrací na občany s trvalým pobytem v
obci, kteří mají důchod ve výši

do 6 500,-Kč
a je jejich jediným zdrojem příjmu, aby si podali ţádost
o jednorázový finanční dar na obecní úřad v termínu do 10.listopadu 2008.

K

ţádosti

je třeba:

- napsat odůvodnění, na co občan příspěvek ţádá
- přiloţit potvrzení o výši důchodu
- podepsat čestné prohlášení, ţe důchod je skutečně jediným zdrojem příjmu
Tiskopisy ţádosti jsou k dispozici na OÚ Hať.

► Oznamovací povinnost pořadatelŧ
Celní úřad Opava upozorňuje pořadatele kulturních a sportovních akcí, tanečních zábav
a diskoték přístupných veřejnosti na ustanovení §133 odst.4 a 5 zákona o spotřebních
daních č. 353/2003 Sb. v platném znění, které ukládá osobám prodávajícím lihoviny, a
to i rozlévané, na povinnost písemně informovat o konání této akce příslušný celní úřad
nejpozději 3 pracovní dny před datem konání.
Písemná informace musí obsahovat údaje o osobě, která lihoviny prodává, o časovém
vymezení prodeje lihovin a údaje o druhu a mnoţství prodávaných lihovin.
Kontaktní údaje:
Celní úřad Opava, Kolařská 13, 746 01 Opava
Telefon: 553753600, fax: 553753699, e-mail: posta0961@cs.mfcr.cz

► Mimořádná veterinární opatření
Krajská veterinární správa pro Moravskoslezský kraj vydala nařízení k zamezení šíření
nebezpečné nákazy – katarální horečky ovcí. Chovatelům se zakazuje přemísťování
přeţvýkavců z uzavřeného pásma. Uzavřené pásmo zahrnuje území celého

Moravskoslezského kraje. Opatření se týkají všech chovatelů přeţvýkavců (např. skot,
ovce, kozy, jelenovití,…). Podrobnější informace na úřední desce OÚ.

► Záměr Moravskoslezského kraje vybudovat koncové zařízení na
vyuţití odpadu
Moravskoslezský kraj chce vybudovat v regionu Integrované centrum na energetické
vyuţití komunálních odpadů, které umoţní kraji, městům a obcím razantně sníţit
skládkování. Jedná se o koncové zařízení, které umoţní přeměnit aţ 50% stávajícího
komunálního odpadu končícího na skládkách v teplo a elektrickou energii pro
zásobování domácností v Moravskoslezském kraji. Tímto dojde k úspoře fosilních
paliv, sníţí se emise skládkových plynů z ukládaných odpadů, města a obce nebudou
zatíţeny stále se zvyšujícími poplatky za ukládání komunálního odpadu na skládkách.
Pořizovací náklady na výstavbu krajského integrovaného centra se pohybují kolem 5
miliard korun. Tyto peníze chce MSK získat z Evropské unie. „Chceme, aby vzhledem
k vysoké ekologické zátěţi našeho regionu bylo na území kraje postaveno
nejmodernější zařízení tohoto typu v Evropě, které našemu kraji uleví“ říká Pavol
Lukša, první náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.
V současné době se komunální odpad dělí na tříděný odpad a zbytkovou směs.
Z vytříděného odpadu se vyrábí např. recyklovaný papír, nové skleněné obaly, plastové
lavičky, z PET lahví tkaniny pro textilní průmysl. Většina, aţ 89%, odpadu však tvoří
zbytkovou směs, která končí na skládkách a nelze ji dále recyklovat. Jedinou moţností
je vyuţít ji k výrobě elektrické energie a tepla.
Víte, ţe?
◘ Jeden občan Moravskoslezského kraje vyprodukuje ročně 370 kg odpadů?
◘ Nejvíce třídí komunální odpad v Třinci?
◘ V Moravskoslezském kraji je rozmístěno 12947 popelnic na tříděný odpad?
◘ Z cca 30 vytříděných PET lahví se vyrobí jedna fleecová bunda?

► Upozornění vlastníkŧm silničních vozidel
Od 1.června letošního roku došlo v důsledku novelizace zákona č.168/1999Sb., zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ke změně v prokazování pojištění silničního
vozidla. Do konce letošního roku je moţné ještě předloţit při silniční kontrole tzv.
Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Od 1.1.2009 bude jediným
dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla tzv. „zelená karta“ a to pouze
v originální verzi, kterou dosud musel mít u sebe řidič pouze při cestě s vozidlem do
zahraničí.

►Nové zpravodajské příspěvky na TV Hlučínska, které by Vás mohly

zajímat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Taktické cvičení hasičů 14. okrsku v Hati
3. ročník setkání schol Hlučínska v Darkovicích
Výstava zahrádkářů a chovatelů v Hati
Soutěţ ve střelbě v Hati
Doţínky v Hati
Výlov rybníka v Hati
Vítání dětí
Drakiáda v Hati
40. výročí zaloţení ZO ČSCH
Podzimní část hasičské hry Plamen v Hati
www.opavsko.tv, www.hlucinsko.tv, www.kr-moravskoslezsky.tv

ZVEME VÁS
16.11 – KOLAJA 2008 – X. ročník folklórního festivalu hlučínských písní, tanců a
humorného vyprávění – v kulturním domě v Hati od 15.00 hodin
5.12. – MIKULÁŠ – v odpoledních hodinách průjezd Mikuláše obcí, od 17.00 hod
zábavný program pro děti v hostinci u sv. Mikuláše

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad děkuje všem členům Českého svazu zahrádkářů a Českého svazu chovatelů
a aktivním pomocníkům, kteří se nezištně podíleli na zabezpečení výstav, které
proběhly v době našeho haťského krmáše a ozvláštnili tak jiţ tradičně slavnostní dny.
Nemalé poděkování patří také soukromým zemědělcům a všem pomocníkům za
zorganizování a zabezpečení tradičních jiţ XV. doţínkových slavností.

KULTURA A SPORT
,,Takový byl rok 2008,,
Váţení spoluobčané,
určitě jste zaregistrovali v minulých vydáních haťského zpravodaje zmínku o projektu,
který schválilo Zastupitelstvo obce Hať ,, Takový byl rok 2008 ,,. Cílem tohoto

projektu je zaznamenat a doloţit co nejširší spektrum dění v naší obci v roce 2008. V
několika dílech, zpracovaných do jakýchsi dokumentárních filmů, se můţeme seznámit
s prací a činností spolků, které jsou zastoupeny v naší obci. Rovněţ lze porovnat okolí
Hati a vesnici v různých ročních obdobích, jakoţ i kulturní, sportovní a společenské
akce. Můţeme si zavzpomínat, co vše jsme v tom roce mohli shlédnout, kupříkladu
různé soutěţe, významné akce spojené s naší farností nebo školou, atp. Proto Vám
následující výčet všech natočených dílů umoţní malinko se zorientovat v probíhajícím
roce a projevíte-li zájem o tento materiál, můţete si tyto filmy objednat na obecním
úřadu u paní Pavly Kalvarové. Tyto filmy jsou na DVD nosičích a cena jednotlivých
filmů je 50,- Kč.
Do dnešního dne byly vydány díly 1 – 4, a rovněţ byly zpracovány některé ucelené,
tematicky celistvé akce.
1. díl - ,,Takový byl rok 2008“, ( 31. 12. 2007 – březen 2008) – délka filmu cca
2hodiny
- Silvestr 2007
- Plesová sezóna 2008
- Tříkrálový koncert
- Valná hromada SDH
- Zasedání kulturních komisí
- Večírek klubu důchodců
- Výroční schůze model klubu Hať
- Hokejové utkání HC Hať v Kravařích
- Sportovní aktivity v tělocvičně ZŠ
- Celostátní soutěţ modelářů v Hati
- Výroční schůze zahrádkářů
- Mistrovské utkání stolních tenistů
- Pošta pro Tebe s paní A. Dudkovou (celý pořad)
2. díl - ,,Takový byl rok 2008“ (březen – květen ) – délka filmu cca 1hodina
10minut
- Výroční schůze myslivců
- Výroční schůze chovatelů
- Kříţová cesta ke kříţi v Hubertu
- Velikonoční triduum v kostele sv. Matouše
- Vítání novorozenců v KD
- Fotbalové utkání 1. A třídy muţů
- Pálení a slet čarodějnic na hřišti
- Sportovní den starostů Hlučínska v Kravařích

- Májový ples lásky v hostinci u sv. Mikuláše
- Procesí do polí ke sv. Urbanu
- Jarní příroda a práce na polích
3. díl - ,,Takový byl rok 2008“ ( květen – červen ) – délka filmu cca 1hodina
10minut
- Oslavy Dne matek v KD
- Záběry z koncertu – Hudba nezná hranic 2008
- Průvod Boţího těla z Hati do Darkovic
- Oslavy 40. let otevření ZŠ
- Školní akademie k výročí školy
- 10. let česko-polské spolupráce a slavnostní koncert v Křiţanovicích
- Střelecký den MS Hubert Hať
- Fotbalové utkání – svobodní : ţenatí 2008
- Svatební zvyky v Hati
4. díl - ,,Takový byl rok 2008“ (červen – srpen) – délka filmu cca 1hodina 10
minut
- Předehrávky ZUŠ Hlučín- pobočky v Hati
- Soutěţ hasičů
- Turnaj v minigolfu O pohár starosty v Píšti (členové zastupitelstva)
- Rekonstrukce mateřské školky a dům zdravotního střediska
- Objekt staré fary a farské nádvoří s lípou
- Velká voda v Hati o prázdninách
- Čápi v obci v roce 2008
- Ţně a doţínky 2008
Samostatné díly vydané k dnešnímu dni :
1. Tříkrálový koncert v kostele sv. Matouše – 6. 1. 2008 ( J.J.Ryba – Česká mše
vánoční )
2. Velikonoce – Svatý týden ( velikonoční obřady 15. 3. – 22. 3. )
3. Koncert ,, Hudba nezná hranic 2008 ,, ( KD v Hati, 1. 5. 2008 )
4. Den matek – 3. 5. 2008
5. Doţínky 2008 – 15. ročník ( 24. 8. 2008 )
6. Svátost Biřmování – 21. 9. 2008
Mgr. Pavel Kozel

Cvičení pro ţeny
Léto uběhlo jako voda a je tady podzim a s ním i
další ročník "haťského cvičení pro ţeny".
Letní měsíce jsme určitě proţily příjemně a
doufám, ţe i více či méně sportovně. Moţná i přesto s
podzimem zjišťujeme, ţe je třeba něco rozhýbat, něco
zpevnit, nebo se opět hlásí problémy se zády. A to je
dobrá motivace, alespoň jednou týdně si vyhradit
hodinku, kterou strávím v tělocvičně.
Zároveň, ale nejde jen o to, udělat pro tělo něco
zdravého, ale pokusit se odreagovat od běţných starostí, alespoň na chvíli hodit
problémy za hlavu a navodit si dobrou náladu.
Vloni se s velkým ohlasem setkalo tzv. balanční cvičení a posilování pomocí
malého, mírně vyfouklého míčku-overbalu. S touto pomůckou se cvičení stává ještě
intenzivnější a zapojíme i hluboko uloţené svaly, které běţně nepouţíváme. A dá se s
ním zaţít i spousta legrace. Nemůţu opomenout, ţe se výborně hodí i jako podloţka pod
záda doma na gauč. Takţe letos v tomto budeme opět pokračovat.
Na začátku hodiny věnujeme pár minut tzv. LOW AEROBICU - jsou to jednoduché
krokové variace bez poskoků, které zvládnou i úplní začátečníci. Není třeba mít obavy.
Tímto se zahřejeme a připravíme svaly na posílení a protaţení.
Poté uţ následují oblíbené cviky problematických partií-břicho, stehna, hýţdě, paţe...
Na závěr protáhneme tělo strečinkem.
Nejdůleţitější informace na konec - začaly jsme 7.10.2008 a pokračujeme kaţdé
úterý v 18.00 hodin. Doufám, ţe se budeme ve školní tělocvičně pravidelně potkávat,
moc se na to těším.
A jako vloni si neodpustím svoje heslo: "KDO CVIČIT CHCE, ČAS SI NAJDE,
KOMU SE NECHCE, TEN SI NAJDE VÝMLUVY".
Marcela Babuláková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nová podoba mateřské školy
V období letních prázdnin proběhla na naší mateřské škole velká rekonstrukce
budovy. Uskutečnila se výměna netěsnících oken za plastové, zatékající střecha byla
nahrazena za novou sedlovou, celá budova je zateplena a získala krásnou ţlutou fasádu.

Také staré vstupní ţelezné dveře byly vyměněny za plastové. Místo nevyuţité terasy se
postavila nová tělocvična pro děti. Sklepní prostory, které slouţily jako kotelna a
skladiště, se upravují na fitcentrum. Interiér budovy je nově vymalován různými odstíny
barev, prostory mateřské školy jsou navíc doplněny výzdobou, která příjemně potěší
nejen dětí, ale i rodiče. V měsíci listopadu budeme mít ve třídách nové barevné ţidličky
a stoly výškově rozdílné odpovídající nové vyhlášce.
Děti z mateřské školy jsou z nové školičky nadšeny, velice se jim líbí a rády ji
navštěvují. To, ţe je naše mateřská škola opravdu pěkná, nás přesvědčily především
ohlasy některých rodičů, kteří se přišli podívat na velké změny po rekonstrukci, přestoţe
mají své děti uţ v 1. třídě ZŠ.
Nedávno se ve 2. třídě nainstalovala interaktivní tabule, která bude dětem slouţit ke
vzdělávání. Naší snahou je, aby tato technická vymoţenost byla maximálně vyuţita a
slouţila nejen předškolákům, ale i těm nejmenším dětem. Domnívám se, ţe vybavení
mateřské školy tělocvičnou a interaktivní tabulí je v současné době nadstandard,
neznám ţádnou mateřskou školu z okolí Hlučína nebo Ostravy, která by se mohla
chlubit tímto vybavením. Myslím si, ţe to bude radostná práce nejen pro nás, ale i pro
děti.
Touto cestou bych chtěla poděkovat panu starostovi Pavlu Kotlářovi, který je
schopen jít za svým cílem, získat finanční prostředky, dobře promyslet a uskutečnit tak
rozsáhlou úpravu budovy s maximálním vyuţitím.
I kdyţ ještě tělocvična není v provozu a provádějí se úpravy do kolaudace, uţ teď si
můţeme říct, ţe naše mateřská škola prokoukla a udělala radost většině občanů v Hati.
Irma Domanská

Česko –polská spolupráce základní školy
Naše spolupráce se školou v Bienkovicích stále pokračuje. Jako kaţdoročně jsme
uspořádali branný závod, kterého se účastní i děti z Polska. Závod proběhl v lese
Hubert. Během trasy závodníci plní povinnosti na stanovištích. Jedná se o střelbu ze
vzduchovky na kovové panáčky, hází se atrapou granátu na cíl, pracuje se s mapou a
buzolou, chodí se podle azimutu, šplhá se po laně, přechází se nebo ručkuje se na lávce
a teoreticky i prakticky se provádí první pomoc. Závod proběhl ve čtyřech kategoriích.
Umístění na medailových místech :
Mladší ţákyně 1. místo Desortová Kristýna
2.místo Adamčíková Aneta
3.místo Kaňová Lucie
Mladší ţáci
1.místo Hakve Michal
2.místo Fryštacký Jan

Starší ţákyně

Starší ţáci

3.místo
1. místo
2.místo
3.místo
1.místo
2. místo
3.místo

Machalla Luboš
Kolářová Lucie
Grabovská Daniela
Utrata Marta z Bienkovic
Kolek David
Nawrat Jaroslaw z Bienkovic
Lasak Marcin z Bienkovic

Vítězům blahopřejeme a ostatním připomínáme, ţe není důleţité zvítězit,
ale zúčastnit se.!!
V letošním školním roce jsme společně s Poláky pořádali ještě další dvě akce. A to
Evropský den jazyků, kdy ţáci 7.A třídy byli v Bienkovicích na jejich projektovém dni
a společně plnili úkoly, které byly napsané německy (tu dobře znali Poláci) a anglicky
(tam se uplatnili i naši ţáci).
Také jsme byli v Bienkovicích na diskotéce, kterou pořádala školní samospráva polské
strany. Pro příští měsíc chystáme sportovní dopoledne v haťské škole na euroregionální
úrovni pro naše ţáky, ţáky z Píště a Šilheřovic a ţáky z Polska. Rovněţ v prosinci se
připravujeme na vánoční setkání, které probíhá kaţdoročně v Bienkovicích. A co příští
rok? To je v plánu realizace europrojektu, ale ten je zatím jen nachystaný na papíře ke
schválení.
Rita Sobková, výchovná poradkyně

ZŠ a MŠ Hať organizuje opět

sběr starého papíru
ve dnech 5.11 . v době od 11,30 hod - 18,00 hod a ve
čtvrtek 6.11. od 7,00 do 11,30 hod.
Papír se odebírá před pavilonem školní jídelny. Máteli papír do sběru, tak ho svázaný nachystejte a řekněte
o tom ţákům školy. Ti ho dovezou do sběrného
kontejneru ke škole.

Branný závod na podzim je už u nás tradice.
Přátele z Bienkowic přijedou na "roverach"
a spolu pak strávíme příjemné odpoledne.

Jak jsem vyhrála branný závod
8. října jsem se zúčastnila branného závodu, na který jsem se moc těšila. Dostala jsem
číslo 47. Konečně byl start a já mohla běţet. Trochu jsem se bála, protoţe minulý rok
mi to moc nevyšlo. A málem jsem zabloudila.
Trasa letos byla delší a také disciplín bylo víc. Bála jsem se střelby, ale házení
granátem, šplh, ručkování po provaze, určování světových stran podle buzoly a
zdravověda se mi povedly. Těšila jsem se na cíl! Za odměnu jsem dostala pití a
hamburger.
V pátek bylo vyhodnocení. Nevěřila jsem vlastním očím. Byla jsem první! Měla jsem
velikou radost. Je to pro mě prostě úspěch.
Kristýna Desortová, 7.B

OKÉNKO DO ŢIVOTA FARNOSTI
Váţení spoluobčané,
opět vyuţívám náš místní zpravodaj, abych Vás oslovil a poţádal,… Čas neúprosně
letí a za krátkou dobu tady budou vánoce. Samozřejmě, kaţdý si tuto dobu dokáţe
velice dobře představit a pro kaţdého můţe tato doba znamenat něco jiného, a přesto ho
to naplní a obohatí. Já však mám na mysli trošku jiné obohacení. Není určeno pro
kaţdého, ale i tak můţe mnohým ukázat jiné moţnosti proţívání předvánočního času.
Jak mnozí z Vás víte, kaţdým rokem připravujeme s naším pěveckým sborem sv.
Matouše program ke zkrášlení vánočních slavnostních bohosluţeb. Nejinak tomu je i
letos, nicméně v posledních letech jsme naše zpívání rozšířili i o účast na tradičním
slavnostním ,,Tříkrálovém koncertě“. Tyto skutečnosti jsou velice zavazující a proto
píši tyto řádky. Zkušenosti z let minulých nám ukazují, ţe jsou to kroky správným
směrem.
O letošních vánocích bychom rádi uskutečnili Českou vánoční národní mši od
Vladimíra Včelného. Jistě mnohým z Vás je to jméno povědomé a jen připomenu, ţe
pan Včelný působil jako varhaník v Novém Bohumíně, kde vedl chrámový sbor,

dirigoval a skládal přes 55let!!! Také v naší obci a farnosti se aktivně podílel svou
varhanní hrou na konci 80-tých let minulého století. V roce 1950 sloţil vánoční mši pro
sóla, smíšený pěvecký sbor, orchestr a varhany.
Obracím se proto na Vás, má-li někdo chuť zazpívat si o letošních vánocích v našem
chrámovém sboru, bude zcela jistě velmi vítán. Mohou přijít muţi i ţeny, kluci i holky,
kteří alespoň trošku cítí hudbu nebo které aspoň trošku zpívání baví. Nemusíte se ničeho
obávat, nezkoušíme ani pro La Scalu ani Metropolitní operu, jen si chceme malinko
ozdobit ty naše!! vánoce. Zkoušky probíhají na faře většinou v sobotu od 18 hodin do
20 hodin a první zkouška bude 25. 10. 2008.
Uţ jsem o tom psal vícekrát, přesto si dovolím znovu zmínit tu skutečnost, ţe
vesnické zvyklosti a tradice čím dál více upadají. I náš sbor tvoří z větší části uţ dospělí
lidé, většinou uţ to jsou maminky a tatínkové. Mladší generace čím dál více projevuje
zájem o úplně jiné aktivity, a jestliţe se alespoň trochu nebudeme snaţit to změnit, je
jen otázka času, kdy pohřbíme vše, o co jsme kdysi usilovali, co jsme povaţovali za
samozřejmost a z čeho najednou nezbude zhola nic. Nejsou to příjemné představy, ale
bohuţel pomalu se plíţí a blíţí.
Nerad bych ovšem skončil takto
pesimisticky a věřím, ţe si mnozí z Vás
najdou cestu do našeho haťského sboru. Moc
se na Vás těším, nalaďte své hlasivky a přijďte
mezi nás.
Pavel Kozel, varhaník od sv. Matouše
3. setkání schol Hlučínska
Je sobota 4.října okolo 14.00 hodin a k darkovickému kostelu sv. Hedviky se sjíţdí
řada aut a nemalé mnoţství farníků na kolech. Ty všechny přilákal 3. ročník přehlídky
schol Hlučínska, jejímţ organizátorem byl obecní úřad Darkovice spolu s místní
scholou. Celkem se přihlásilo 15 schol, ale pro nemoc se omluvily scholy tří farností.
Na úvod celého programu nás přivítala svou písničkou Haleluja šabalaba labamba
nejmenší scholička z farnosti Hať - tzv. kuřátka, čímţ navodila báječnou atmosféru
všech návštěvníků. Programem provázela paní Marcela Buryová.
Mezi vystoupeními jednotlivých schol nás bavili krátkými scénkami organizátoři této
akce, kteří výstiţně přiblíţili, čím je kaţdá farnost, jejíchţ schola měla zrovna zpívat,
známá na Hlučínsku. Celý program trval asi 2 hodiny a jistě si kaţdý účastník, ať
učinkující nebo přihlíţející, odnesl pěkný záţitek a navíc dobrý pocit, ţe ještě existuje
mládeţ, která s radostí obohacuje mše svaté ve farnostech Hlučínska. Dík patří
vedoucím jednotlivých schol, ať uţ to jsou mladé slečny nebo maminky, kterým je

lhostejnost cizí a které si udělají čas (i přes shon této doby) a vedou scholy a scholičky a
rozdávají radost svým zpěvem.
Po skončení dostala kaţdá schola pamětní list, pěknou kytičku a veliký aplaus všech
přítomných, kterým vyjádřili svůj dík za krásně proţité sobotní odpoledne. Potom byly
scholy pozvány do kulturního domu na pravé prajzské buchty a čaj. Posíleni a plni
dojmů se pak rozjeli do svých farností. Všem organizátorům jistě spadl kámen ze srdce,
ţe vše dobře dopadlo, a za to jim patří veliký dík!!!
členky haťské scholy

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Modelářské okénko MODELKLUBU HAŤ

Rok se nám pomaličku chýlí ke konci a opět nám začíná podzim. Padá listí, kopou se
brambory a je tu také doba pouštění draků, proto jsme uspořádali pro děti i jiné zájemce
dne 17.10.2008 drakiádu na místním modelářském letišti za statkem na dolní Hati.
V září jsme jiţ tradičně zahájili provoz modelářského krouţku v místní základní
škole, kde se mladí nadějní modeláři učí, pod vedením těch zkušenějších, ovládat um
svých rukou a dále se zdokonalovat. Doufejme, ţe z nich vyrostou budoucí
reprezentanti soutěţního létání jako jejich vedoucí a starší modeláři.
V letošním roce se Modelklubu Hať zúčastnil několika soutěţí. Některé jsme
pořádali přímo v Hati. První soutěţ se konala dne 8.3.2008 na místním letišti, počasí
nám přálo a za mírného severního větru a slunečné oblohy modely soutěţících odlétaly
tři soutěţní kola. Při hojné účasti soutěţících i návštěvníků šlo o urputný boj, který

skončil v tomto pořadí: 1. Jiří Plaček MK-Hať, 2.Škvor Ladislav LMK-Ikarus Ostrava,
3. Rostislav Dyba LMK-Ikarus, 4. Günther Gajda MK-Hať, 5. Štrubinský Jindřich LMK
Varnsdorf, 6.Mikolajek Martin MK-Hať. Dále se klub účastnil soutěţí konaných na
Letišti Slezského aeroklubu Zábřeh u Dolního Benešova. Soutěţe na tomto letišti byly
letos velmi náročné zvláště kvůli nepříznivému počasí, které dělalo nemalé problémy
jak zkušeným pilotům tak i těm méně zkušeným, ale všichni se s těmito nástrahami
létání popasovali výborně. Dne 7.6. 2008 Ostravské červnové akrobaty, 5.7.2008
Ostravské červencové akrobaty, 2.8.2008 Ostravské srpnové akrobaty a 6.9.2008
Ostravské zářiové akrobaty.
Klub se také angaţoval v soutěţi 23.8.2008 ve Valašských kloboukách na jiţ
legendárním 38. ročníku místní akrobatické soutěţe, kde se naši reprezentanti umístili
na pěkných místech. Jiří Plaček na 4. a Martin Mikolajek na 5. místě. Letos bylo i zde
dosti nepříznivé počasí, které znepříjemňovalo jinak krásný sportovní záţitek z této
soutěţe.
Náš klub také letos pořádal na konci srpna na místním letišti jiţ třetí ročník
soutěţe v přesnosti v přistání, které se letos zúčastnilo zatím nejvíce pilotů, a to celkem
14, ve dvou kategoriích: podvozková a bezpodvozková letadla. V jednotlivých
kategoriích byly počty pilotů vyrovnané.
Děkuji za Modelklub Hať všem příznivcům tohoto sportu, sponzorům a místní
škole za podporu.
Jiří Plaček

Zahrádkářská výstava
V letošním roce se jiţ po třetí konala výstava ČZS v krmášovou sobotu a neděli
v prostorách Kulturního domu v Hati. Inspirací pro přípravu letošní výstavy „Zahrádkář
a exotika“ nám bylo mnoţství pěstovaných exotických rostlin v naší obci. Je
obdivuhodné, ţe se najdou nadšení pěstitelé, kteří jsou schopni vypěstovat ze semene
nebo jádra tropickou rostlinu, která následně také nádherně kvete a plodí.
Přestoţe byla výstava inspirována exotikou a mohli jsme se zde setkat
s nejrůznějšími tropickými rostlinami a jejími plody, nezanevřeli jsme na naše české
jablko. Ono se řekne obyčejné jablko, ale co v sobě takové jablko skrývá vitamínů a
ostatních látek prospěšných pro naše tělo, to by bylo na celou přednášku. Proto jsme se
letos poprvé rozhodli vyhlásit soutěţ „O nejlepší prajzské jabko“. Soutěţe se mohl
zúčastnit kaţdý pěstitel, i kdyţ neznal přesný název odrůdy a nebyl zrovna zahrádkář.
Do soutěţe se tedy přihlásili nejen pěstitelé z Hati, ale i z Darkovic a okolí. Celkem se
vybíralo z 34 vzorků. Laická porota, která podle předepsaných kritérií posuzovala
jednotlivé vzorky, nakonec vybrala jako „Nejlepší prajzské jabko“ odrůdu „Bohemia“

pana Huberta Moravce z Hati. Jen o šest bodů za prvním místem skončila shodou
okolností stejná odrůda pana Rudolfa Dudka z Darkovic. Tento pěstitel představil na
naší výstavě více odrůd a tak mu patřilo i třetí místo za odrůdu Dukát.
Nakonec, proč to byla soutěţ „O nejlepší prajzské jabko“? Protoţe u nás jsme
nikdy nepěstovali „jablka!, ale „jabka“. Nejhezčí situace nastala, kdyţ přinesli úrodu
z fary a jednu z odrůd označili jako „Kegel jabko“. Srdečně jsme se tomu zasmáli.
Starší zahrádkáři vzpomínali, ţe kdysi, kdyţ se neznal název odrůdy, ale jablko se líbilo
a chutnalo, začalo se pěstovat. Komu se pěstování dařilo a poskytl třeba štěp, v tomto
případě to byl zřejmě pan Kegel z Hati, ujalo se označení odrůdy „Kegel jabko“ a to
zůstalo dodnes.
Co by to bylo, ale za zahrádkářskou výstavu, kdyby se na ní neobjevily také
výpěstky u nás pěstované uţ řadu let, přesto však kaţdoročně něčím zaujmou, třeba
velikostí, novým tvarem nebo novou vyšlechtěnou odrůdou.
Na závěr bychom rádi poděkovali všem, kteří se podíleli na realizaci výstavy.
Především těm, kteří velice ochotně poskytli exponáty exotických rostlin a květin. Také
těm, kteří kaţdoročně přispívají svými výpěstky na dotváření výstavy. V letošním roce
patří poděkování také členům laické poroty za vstřícnost a opravdu zodpovědný přístup
v hodnocení soutěţe. Poděkování patří i Vám všem, kteří jste se i přes nepříznivé počasí
přišli podívat, protoţe bez Vaší hojné návštěvy by naše úsilí bylo zbytečné.
Protoţe jste se u ochutnávek salátů často ptali na recepty, uveřejňujeme alespoň tři
z nich a snad příště další…
Celerový salát s ananasem (4 porce)
30 dkg nastrouhaného celeru, 1 konzerva ananasu ( kostky), 2 jablka nastrouhaná nebo
kostičky, 1 kelímek zakysané smetany (lze nahradit bílým jogurtem), podle chuti cukr a
citron na zakapání. Vše promíchat a nechat odležet.
Cuketová pomazánka
1,5 kg cukety nastrouhané nahrubo a 4 nakrájené cibule dáme dusit na 5 lžících oleje.
Přidáme asi 10 stroužků česneku, 1 lžičku mletého zázvoru, 1 lžičku pálivé papriky a 4
lžíce sojové omáčky. Po chvíli přidáme 2 malé rajčatové protlaky a sůl. Pomazánku lze
konzumovat teplou i studenou. Sterilizovat 10 minut při 85◦C.
Celerový salát s červenou řepou
Jemně pokrouháme 300 gramů celeru, 200 gr. jablek a 200 gr. červené řepy. Přidáme 6
plátků ananasu, 1 lžíci majonézy, 2 lžíce zakysané smetany a dle chuti citronovou šťávu,
sůl, pepř a cukr.
DOBROU CHUŤ přejí zahrádkáři

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Willaschková Hedvika
Popelková Ţofie
Koslowská Marta
Pudichová Cita
Majerová Marta
Placzková Otilie
Musilová Elfrída
Gogolín František
Olecký Hubert
Koláska Reinhold
Vilkus Alfons
Navrátová Gertruda
Staňková Hedvika
Mikula Valentin

90 let
87 let
84 let
84 let
84 let
83 let
82 let
82 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let

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

UZAVŘENÉ SŇATKY
Jana Burešová
Iveta Polášková
Lenka Chovancová
Denisa Gospošová
Lenka Láníčková
Zdenka Hrušková
Šárka Tioková
Lenka Michalisková
Silvie Bindačová
Jana Rončková

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Václav Štěpán
Adam Petřík
Tomáš Markovský
Michal Dudek
Marek Hajduček
Petr Hrubý
Marcel Štěpán
Marek Cigán
Jiří Ksenič
Jiří Šafarčík

Silvie Nawrathová

♥

David Purmenský

Obecní úřad přeje novomanželům všechno nejlepší na společné cestě životem.
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