VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Ţádostí Klubu důchodců o poskytnutí bezplatného pronájmu sálu hasičské
zbrojnice pro činnost v roce 2009
- Návrhem cenového výměru za nakládání, svoz a uloţení komunálního odpadu
na rok 2009
- Návrhem smlouvy mezi Obcí Hať a společností Mediatel na zveřejnění inzerce
týkající se obce v telefonním seznamu Zlaté stránky
- Návrhem dodatku ke smlouvě mezi Obcí Hať a knihovnou Petra Bezruče
v Opavě o výkonu regionálních funkcí pro knihovnu v Hati
- Ţádostí Zemědělské vodohospodářské správy, v zastoupení Agroprojekt
Olomouc, jako zpracovatelem projektové dokumentace, která řeší zvětšení
kapacity upraveného toku Bečva v zastavěné části obce.
- Návrhem zadání na změnu č.6 Územního plánu obce Šilheřovice
- Ţádostí Charity Hlučín o příspěvek na úhradu nákladů spojených
s poskytováním pečovatelské sluţby ve 4. čtvrtletí roku 2008 občanům naší obce
- Návrhem smlouvy o dílo mezí Obcí Hať a společností OVOD s.r.o. Opava o
zabezpečení opravárenského a metrologického servisu vodoměrů pro období
2009
- Technickoorganizačním zabezpečením XI. bálu Hlučínska
- Návrhem na změnu pracovní doby zaměstnanců obce a na změnu úředních
hodin pro veřejnost od 1.1.2009
- Zákonnou povinností na zřízení datových schránek k 1.7.2009
- Ţádostí stavebníků o povolení výstavby sítí ke stavebním pozemkům
- Realizací protipovodňových opatření na MK Rychlovecká a MK Šelvická
- Návrhem smlouvy o pronájmu malometráţních bytů v rekonstruovaném objektu
bývalého zdravotního střediska
- Poţadavkem nájemce nebytových prostor v obecní nemovitosti na výměnu
vstupních dveří
- Ţádostí nájemce o zvýšení záloh na elektrickou energii
- Poskytnutím péče paní Jarmile Vrbové
- Otázkou výstavby suché retenční nádrţe (poldru) v lokalitě „za paní Otavovou“
- Výběrovým řízením na zhotovitele stavby „Rekonstrukce kotelny a uhelny ZŠ
na fitnes centrum“
- Stanoviskem ČEZ Distribuce k ţádosti obce o povolení k připojení objektu
„Dům sluţeb“ na distribuční soustavu
- Návrhem na ukončení pronájmu pozemku p.č.2826., k. ú Hať
- Cenovou nabídkou dodavatele na vyhotovení orientačního plánku obce Hať
- Stanoviskem obce Darkovice k poţadavku obce Hať o zařazení stavby suché
retenční nádrţe (poldru) v lokalitě „Záhorník“ do zadání Územního plánu obce
Darkovice

- Cenovou nabídkou na poloţení podlahové krytiny v nově budované herně
stolního tenisu
- Ţádostí MUDr. Kováře k poskytnutí prostor pro vybudování ordinace pro ţeny
- Ekonomickým vyhodnocením obecního plesu
- Ţádostí o úklid komunikace před nemovitostmi osob zdravotně postiţených
- Ţádostí ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o navýšení provozního
příspěvku v měsíci lednu na úkor měsíců července a srpna
- Poţadavkem vlastníka nemovitosti o spolupodílnictví obce na znovu vytýčení
dvou geodetických bodů tvořících hranici mezi pozemky
- Ţádostí vlastníka nemovitostí o povolení ke zpracování nové zastavovací studie
v lokalitě MK U Dvora a ţádostí o vydání souhlasu s prodlouţením lhůty
k trvání dočasné stavby umístěné na pozemku p.č.1558/118, k.ú Hať
- Ţádostí o umístění laviček podél MK Lipová a MK Na Chromině
- Ţádostí uchazečky o pronájem malometráţního bytu v objektu bývalého
zdravotního střediska
- Otázkou kalkulace ceny obědů ve školní kuchyni
- Zprávou Policie ČR, obvodní oddělení Hlučín, o stavu veřejného pořádku na
katastru obce Hať za rok 2008
- Návrhem na ukončení pronájmu nebytových prostor v objektu obce č.p.762, Na
Stáni 1
- Ţádostmi o pronájem malometráţních bytů v objektu bývalého zdravotního
střediska
- Poţadavkem realitní kanceláře na odprodej pozemku p.č.43/1, pod bytovým
domem čp.8
- Návrhem na ocenění pedagogů Základní školy v Hati u příleţitosti Dne učitelů
- Výběrem dodavatele na zhotovení ústředního vytápění a plynoinstalace na
stavbě „Rekonstrukce kotelny a uhelny ZŠ v Hati na fitnes centrum“

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Omezení na silnici Hať – Rudyszwald
Jak jsme Vás jiţ informovali ve zpravodaji z měsíce října loňského roku, získala
naše obec společně s Gminou Krzyzanowice finanční prostředky na společný
projekt pod názvem „Rekonstrukce silnice spojující obce Hať a Rudyszwald
v rámci zlepšení dostupnosti příhraniční oblasti po vstupu do Schengenského
prostoru“. Jedná se o finanční prostředky z fondů Evropské unie, konkrétně
Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika,
2007-2013.
Na české straně se jedná o rekonstrukci MK Lipová v úseku od státní hranice aţ
po odbočku na Šilheřovice (MK Dolina). Na polské straně bude provedena
rekonstrukce vozovky v úseku od státní hranice aţ po odbočku na Rakowec.
Chodník pak bude vybudován aţ za kostel v Rudyszwaldě .

Mnozí z Vás jistě zaregistrovali, ţe na české straně byla stavba zahájena jiţ na
podzim loňského roku a pokračovat budeme hned na jaře, jakmile nám to počasí
dovolí. Polská strana měla realizaci stavebních prací zahájit 16.2. letošního roku.
Nepřízeň počasí však zahájení odloţila, nicméně práce budou zahájeny
v nejbliţších dnech. Jak vyplynulo ze společného zasedání koordinačního výboru
pro stavbu, měly by práce být dokončeny do října letošního roku. Zástupce polské
stavební firmy předloţil harmonogram prací, ze kterého vyplývá, ţe při realizaci
stavby dojde v některých dnech k uzavření vozovky v Rudyszwaldu pro
osobní vozidla. Provoz pro pěší a cyklisty zůstane neomezen. Bude třeba
sledovat dopravní značení na české i polské straně. Objíţďka pro vozidla povede
z české strany po MK Dolina ve směru na Šilheřovice a z polské strany po
Rakowci znovu přes Šilheřovice.
Věříme, ţe omezení bude co nejmenší a za pochopení všem řidičům děkujeme.
Za česko-polský koordinační výbor stavby
Pavel Kotlář, starosta obce

Demografie obce Hať
rok 2008
Počet obyvatel celkem :
muţi
ţeny

2586
1256
1330

přihlášení občané v roce 2008
odhlášení občané v roce 2008
narozené děti v roce 2008
úmrtí v roce 2008
sňatky v roce 2008

celkem
celkem
celkem
celkem
celkem

( k 31.12.2008)

36
34
29 ( chlapci 19, děvčata 10)
29 ( muţi 14, ţeny 15)
28 (církevní 15, občanské 13)

přihlášení občané od roku 1991-52, 1992-29, 1993-53, 1994-29, 1995-34, 199626, 1997-43, 1998-55, 1999-22, 2000-32, 2001-29, 2002-32,
2003-21, 2004-40, 2005-37, 2006-49, 2007-34, 2008-36
Celkem přihlášení občané od 1.1.1991 do 31.12.2008 = 653 osob

Nejstarší občan v roce 2008 - 91 let (ţena)
Věkové sloţení obce : věk 0-14 let
chlapci - 181
děvčata - 172

věk 15 – 95 let
muţi - 1075
ţeny - 1158

Počet rodinných domků s přidělených číslem popisným celkem : 775 - k datu
31.12.2008
Počet obydlených rodinných domů :
671
Hospodářské budovy a další objekty určené
k podnikání + technická vybavenost :
105
Počet ulic v obci Hať celkem = 34.
Dělená, Dolina, K Hubertu, K Remízce, Kostelní, Lipová, Lomená, Mlýnská, Na
Chromině, Na Návrší, Na Stavech, Na Stráni, Pekařská, Pod Olšinou, Polní,
Prostřední, Rozcestní, Rychlovecká, Souběţná, Sportovců, Stolařská, Svazácká,
Šelvická, U Bečvy, U Dvora, U Pískovny, U Střediska, U Zahrádek, U Závodu,
Uzavřená, V Kotlině, V Koutě, Višňová, Záhumní.
Výměra půdy v ha celkem :

1572,8395 ha (celý katastr obce)

Z toho - zemědělská půda :
- lesní půda
:
- vodní plocha
:
- zastavěná plocha :
- ostatní plocha
:

1235 ha
228 ha
11 ha
36 ha
62 ha

INFORMUJEME
■ Výjezdní úřední den Finančního úřadu v Hlučíně
FÚ Hlučín, tak jako v minulých létech, nabízí pomoc při vyplňování daňových
přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2008, informace o moţnostech
podat daňová přiznání elektronicky a také vlastní výběr přiznání za rok 2008.
Pracovníci FÚ Hlučín budou k dispozici našim občanům na obecním úřadě
dne 10.3.2009 v době 9:00 -17:00.
■ Výběr vodného za II.polotetí roku 2008
Hotovostní platbu za vodu můţete provést v pokladně obecního úřadu
v úředních hodinách v termínu 2.3.2009 - 13.3.2009.
Bezhotovostně lze platbu provést bankovním převodem na č. účtu
1847434319/0800, kdy variabilní číslo a částku Vám rádi zodpovíme
telefonicky na čísle: 595020665 nebo e-mailem na adrese: dudkova@obechat.cz.

■ Úhrada místního poplatku ze psů na rok 2009
Upozorňujeme, ţe splatnost místního poplatku ze psů je do 31.3.2009.
1) Poplatek ze psů platí drţitel psa obci podle místa trvalého pobytu nebo sídla.
2) Poplatek ze psů se platí za psy starší 3 měsíců.
3) Sazba poplatku činí ročně za prvního psa 120,- Kč, za druhého a kaţdého
dalšího psa 180,- Kč.
4) Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku (obci) vznik poplatkové
povinnosti do 15 dnů a rovněţ kaţdou skutečnost, která má vliv na výši
poplatku (např. úmrtí psa, převedení na jiného majitele, změna trvalého
pobytu, změna počtu psů, apod.).
5) Vznikne-li poplatková povinnost během roku, platí se poměrná část, tj. 1/12
stanovené sazby za kaţdý měsíc.
6) Správce poplatku vydá vlastníkům psa známky pro psy s vyznačením názvu
obce a evidenčního čísla psa.
■ Informace pro uchazeče o zaměstnání
Pomoc při hledání zaměstnání naleznete na webových stránkách
http://portal.mpsv.cz/sz. Zde mohou zájemci najít volná pracovní místa nejen
z okresu Opava, ale i z celé ČR. Mohou si na těchto stránkách zadat inzerát, ţe
hledají zaměstnání, získat informace o agenturách práce, stáhnout si ţádost o
zprostředkování zaměstnání, ţádost o podporu v nezaměstnanosti atd. Webové
stránky
Úřadu
práce
v
Opavě
naleznete
na
adrese
http://portal.mpsv.cz/sz/local/op_info.
Naleznete
zde
informace
o
poradenských aktivitách, rekvalifikacích, o dotacích a formuláře ţádostí ke
staţení atd.
■ Pronájem nebytových prostor
Obec Hať nabízí k pronájmu nebytové prostory v objektu technického dvora čp.
762 ulice Na Stráni 1 o celkové výměře 21 m2. Nebytové prostory mají
samostatným vstup z ulice Na Stráni. Bliţší informace obdrţí zájemci na
obecním úřadě.

ZVEME VÁS
Váţení spoluobčané,
je sice teprve únor, ale dovolte mi prosím, abych Vás uţ nyní pozval do
kulturního domu v květnu. Tak jako tradiční folklórní přehlídka „Kolaja“ si uţ
našla své místo v kulturním kalendáři v naší obci, tak jste jistě mnozí
zaregistrovali, ţe se v květnu uţ po řadu let v naší obci uskutečňuje koncert
„Hudba nezná hranic“. Pokud mne paměť neklame, letos by uţ mohl proběhnout
tak 8. ročník tohoto koncertu. Programy těchto koncertů jsou opravdu dosti pestré,

jen namátkou, v minulosti jsme na programech mimo jiné uvedli např. melodie
z muzikálů Dracula, Monte Cristo, Fantom opery, Titanic, ale také písně
Voskovce+Wericha nebo písně J. Šlitra a J. Suchého. Našimi hosty uţ tradičně
bývají přátelé z Polska nebo výborní hudebníci z ostravské konzervatoře či
Janáčkovy filharmonie Ostrava. Ani oblast lidové hudby nechyběla v programech
našich koncertů, o čemţ svědčí loňské uvedení lidových písní z Hlučínska, nebo
slavné operetní melodie v podání sólistů ostravských divadel, apod.
Také letos se připravuje další ročník koncertu Hudba nezná hranic. Letos
předběţně (ale já věřím, ţe i reálně) přislíbil účast velice slavný, vynikající
hudebník z Prahy pan Josef Vejvoda. Zdá se Vám to jméno povědomé? Pak vězte,
ţe tento velmi skromný člověk je synem slavného otce, autora hitu století - Škoda
lásky pana Jaromíra Vejvody. Pan Josef Vejvoda je jednak vynikající, a dle
mnohých vyjádření, nejlepší jazzový bubeník v naší republice, ale je rovněţ
vyhledávaným hudebním skladatelem a aranţérem různých hudebních stylů (píše
např. pro houslisty Pavla Šporcla nebo Josefa Suka). Měl jsem tu čest zpívat od
Josefa Vejvody dvě světové premiéry jeho skladeb – Ave Maria a Pater Noster,
které napsal pro ostravský komorní soubor Janáčkovy filharmonie Kaemika Corni
a baryton. V osobním kontaktu jsem v osobnosti pana Vejvody poznal velice
milého a příjemného člověka a velmi bych tedy přivítal jeho vystoupení v naší
obci. Takţe letošní koncert by se měl tak trochu ubírat ve swingovém rytmu, ale
také by na něm měly zaznít ony slavné melodie jeho otce a mnoho dalších
překvapení (moţná i pro mě). Kromě našich mladých umělců z Hati vystoupí
ţesťové dechové kvinteto, a i kdyţ jsme zatím ve fázi příprav a domluv, věřím
rovněţ v účast našich polských sousedů.
Milí spoluobčané, o dalších podrobnostech Vás snad budu moci informovat
v dubnovém vydání Haťského zpravodaje. Domluva s účinkujícími je vţdycky
trochu sloţitější, pokud tito lidé mají tak široký úhel působnosti a dalších aktivit,
ale věřím, ţe nakonec všechno klapne a budeme moci zaţít krásný hudební záţitek.
Termín koncertu je naplánován na 10. 5. 2009 (hodina ještě bude upřesněna).
Přijměte jiţ teď upřímné pozvání na letošní koncert „Hudba nezná hranic
2009“.
Za kulturní komisi – Mgr. Pavel Kozel

KULTURA A SPORT
Váţení spoluobčané,
je to k nevíře, ale uţ nám začal další měsíc kalendářního roku a přitom
ještě před měsícem jsme zpívali koledy. Opravdu je ten čas neúprosný a tak mi
dovolte malé ohlédnutí za kulturou na přelomu roku 2008/2009.Obecně vzato
loňský rok byl opět velice bohatý na různé kulturní a společenské akce.
Připomeňme si namátkou: Tříkrálový koncert 2008, Den Matek, koncert Hudba
nezná hranic, Vítání novorozenců, různá setkání seniorů či zasedání našich spolků,
Kolaja, Doţínky, Hapoko, a mnoho dalších.

Já bych se ale vrátil na onen konec roku 2008 a začátek roku 2009. 28. 12.
2008 se uskutečnilo tradiční zpívání koled pod vánočním stromem u kulturního
domu. Nepřísluší mi hodnotit tuto akci, jelikoţ jsem se kvůli pracovním
povinnostem nemohl zúčastnit, ale podle natočeného materiálu a podle ,,hlasu
lidu“ se tato akce setkala z velmi početnou návštěvou (cca 110 občanů). Zpívání
koled ze starých zpěvníků a hlavně ,,postaru“ sice není právě můj šálek kávy,
jelikoţ se potom ty staré ,,nehudební a nerytmické“ návyky objevují i při zpívání
v kostelech, ale dokáţu pochopit, ţe ty staré nápěvy nám (Vám) připomínají doby
minulé, a třeba i se vzpomínkou na někoho blízkého, na dávné tradice v obci a na
cokoliv jiného. Takţe jak se říká – proti gustu ţádný dišputát – jen zpívejte s chutí
a hodně. A po zpívání určitě přišlo vhod i malé občerstvení (nebo spíše zahřátí)
v kulturním domě, které pro občany připravili členové kulturní komise při
Obecním úřadě v Hati.
Ještě bych se rád rovněţ zastavil u data 25. 12., kdy se v kostele sv.
Matouše uskutečnila tradiční vánoční besídka dětí a mládeţe naší farnosti. Myslím,
ţe kaţdý rok děti do svého vystoupení dávají celé své srdce a nejinak tomu bylo i
posledně. Přesto tam bylo něco navíc, byla tam cítit velice milá a příjemná
atmosféra (jak ze strany posluchačů, tak vystupujících), všechno klapalo jak
hodinky, nikdo nezapomněl text, a zpívalo se tak krásně, aţ srdce poskakovalo
radostí a dojetím, opravdu moc pěkné.
Na závěr mého malého shrnutí jsem si nechal datum 4. 1. 2009. V tento den
se konal uţ rovněţ tradiční ,,Tříkrálový koncert“. A zde bych asi také měl své
povídání ukončit, jelikoţ nevím co psát o akci, kterou by měli posoudit z hlediska
,,líbilo-nelíbilo“ jiní. Dobře tedy, popíšu Vám jen své pocity, které mne
samozřejmě vţdycky nějakým způsobem provázejí. Opravdu nechci hodnotit zdar
onoho koncertu. Z pohledu nás vystupujících se vţdycky snaţíme nabídnout to
nejlepší, čeho jsme vůbec schopni, a co nám bylo naděleno shůry (ale to asi kaţdý
ve svém oboru). Mohu jen říct, ţe jak naši zpěváci ze sboru sv. Matouše v Hati, tak
zpěváci polského sboru sv. Anny z Křiţanovic si z chutí zazpívali, za coţ jim patřil
velmi vřelý potlesk, a rovněţ ocenili příjemnou atmosféru koncertu jak v našem
kostele, tak i o dvě hodiny později při koncertu v Křiţanovicích. Určitě pro
všechny byl velkým záţitkem výkon a přednes vynikající polské sopranistky Ewy
Stoschek (pocházející z polského Tworkova), ale jak mi sama pověděla, i pro ni
bylo velkým záţitkem zpívat v našem kostele před spontánním publikem a ani se jí
nechtělo vracet domů do Německa, kde v současnosti ţije. Nakonec i ten
materiální výtěţek z koncertu měl velmi pozitivní výsledek, jelikoţ díky Vám se
podařilo vybrat na stavbu nových varhan do nového kostela v Darkovicích částku
12 400,- Kč!! A dá-li Bůh, dočkáme se třeba i koncertu na tento královský nástroj.
Milí spoluobčané, děkuji Vám tedy nejen jménem svým, ale také jménem
celé kulturní komise za Vaši přízeň a podporu na všech kulturních akcích v naší
obci, ale mé poděkování rovněţ patří otci Janovi za to, ţe nám umoţňuje
kaţdoročně pořádat koncerty v našem chrámu. Nakonec ještě jedno poděkování
patří Obecnímu úřadu a zvláště panu starostovi Pavlu Kotlářovi. Víte, bohuţel na
světě jde máloco udělat bez nějaké finanční pomoci. Otevírat však tuto kapitolu by
zabralo velmi hodně stran tohoto zpravodaje a určitě kaţdý z Vás na toto téma

bude mít svůj vlastní názor. Chci jen říct, ţe bez podpory lidí fandících kultuře,
tradicím, patriotismu, bychom těţko mohli uskutečňovat a zvát významné umělce
do naší obce, a to i přesto, ţe jejich poţadavky jsou skoro minimální ve srovnání
kupříkladu se světem ,,showbyznysu“. Bohuţel ani kultura se nedá bez peněz dělat,
ale pravda je, ţe se na ni dostává aţ to jedno z posledních míst – pokud na ni něco
zbude.
Abych skončil trochu optimisticky, chci Vám ještě jednou popřát vše dobré
v novém roce 2009 a budu se těšit na další setkání při různých příleţitostech.
Za kulturní komisi – Mgr. Pavel Kozel
,,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.
Výše uvedené řádky jste mohli číst v několika vydáních zpravodaje a v dnešním
vydání chci učinit rekapitulaci za celým rokem a projektem ,,Takový byl rok
2008“. Nabízím Vám jen pár informací, které mě v tuto chvíli napadají (jelikoţ
ještě jsem neměl moţnost udělat definitivní summary). Takţe za celý rok bylo
natočeno a vydáno 9. dílů zpracovaného materiálu (cca 12 hodin) a archivováno
cca 30 DVD nosičů nesestřihaných záběrů ze všech akcí během celého roku.
Kromě těchto vydání ještě jsou k dispozici ucelené díly – viz níţe.
Touto cestou chci poděkovat všem lidem, spolkům, farnímu i obecnímu úřadu za
trpělivost a ochotu při natáčení. A snad toto snaţení bude mít alespoň nějaký
uţitek, kdykoliv si zavzpomínáme a řekneme prostě ,, Takový byl rok 2008,,….
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 Haťi
- 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
5. díl - ,, Takový byl rok 2008 ,, (srpen – říjen) – délka filmu cca 1 hodina 10 minut
- Turnaj HAPOKO 2008
- Zahájení nového školního roku 2008/2009
- Výstava zahrádkářů
- Střelecký den MS Hubert
- Lidové misie 2008
- Koncert Evy Henychové
- Svátost biřmování
- Fotbalové utkání ţáků
- Fotografie z obce
6. díl - ,, Takový byl rok 2008,, (září – listopad) – délka filmu cca 1 hodinu 10 minut
- Soutěţ modelářů
- Střelecká soutěţ MS Hubert

- Výstava chovatelů
- Drakiáda na letišti Model klubu Hať
- Moštování ovoce
- Výlov rybníka ,,na hrázi,,
- Volby 2008
- Svěcení kříţe na dolní Hati
- Výběh a louka u pana Kostelníka
- Večírek seniorů
7. díl - ,,Takový byl rok 2008,, ( říjen – prosinec) – délka filmu cca1hodinu 10 minut
- Diamantová svatba manţelů Chlebišových
- Slavnostní schůze ke 40. výročí zaloţení ZO ČSCH v Hati
- Památka zesnulých – dušičky, haťský hřbitov
- Rekonstrukce sociálního zařízení v budově fary
- Pokládání kanalizace a příprava na rozšíření obecní komunikace
Na dolní Hati (hraniční přechod do Polska)
- Hon Myslivecké společnosti Hubert Hať
- Taneční lekce pro začátečníky i pokročilé v sále hostince u sv. Mikuláše
- Mikulášská nadílka – 5.12. 2008
8. díl - ,,Takový byl rok 2008,, (prosinec) – délka filmu cca 1 hodinu 10 minut
- Cvičení ţen v sále hostince u Mikuláše
- Adventní setkání u Mikuláše
- Mikulášské dovádění s nadílkou
- Půlnoční mše svatá – 24. 12.
- Vánoční besídka v kostele sv. Matouše – 25. 12.
- Zimní hřbitov a zimní pohledy na obec
- Zimní příprava ţáků-fotbalistů na jarní sezónu
- Zpívání pod vánočním stromem – 28. 12.
- Silvestrovské bruslení na hrázi
- Děkovná mše svatá v poslední den v roce a statistika
- Silvestr v hostinci u Mikuláše
9. díl - ,, Takový byl rok 2008,,
Obec Hať na fotografiích - délka filmu cca 1 hodina 10 minut

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Samostatné díly vydané k dnešnímu dni :
Tříkrálový koncert v kostele sv. Matouše – 6. 1. 2008 ( J.J.Ryba – Česká mše vánoční )
Velikonoce – Svatý týden ( velikonoční obřady 15. 3. – 22. 3. )
Koncert ,, Hudba nezná hranic 2008 ,, ( KD v Hati, 1. 5. 2008 )
Den matek – 3. 5. 2008
Doţínky 2008 – 15. ročník ( 24. 8. 2008 )
Svátost Biřmování – 21. 9. 2008
Kolaja 2008
Tříkrálový koncert v kostele sv. Matouše – 4. 1. 2009 (Ewa Stoschek, Sbor sv. Matouše
a sbor sv. Anny z Křiţanovic, Musica variabile)

PODĚKOVÁNÍ
Poděkování sponzorům
Kulturní komise jako pořadatel Obecního plesu děkuje tímto všem sponzorům za
poskytnutí věcných a finančních darů do tomboly. I díky tombole, která byla letos
opravdu bohatá, se letošní Obecní ples opravdu vydařil a přestoţe účast byla niţší,
neţ je kapacita sálu, všichni zúčastnění si plesání opravdu uţili.

Tříkrálová sbírka
V rámci Tříkrálové sbírky 2009, kterou jiţ po deváté organizovala Charita
Hlučín ve 25 obcích Hlučínska byla vykoledována částka 1. 507 496,- Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%,
coţ představuje sumu 979 872,40 Kč.
Na tomto skvělém a štědrém výsledku se podílelo více jak 270
dobrovolnických skupin koledníků všech věkových kategorií z celého regionu
Hlučínsko. Chceme proto aspoň touto cestou co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří
nám v průběhu celé sbírky pomáhali a byli nám oporou.
Děkujeme starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při pečetění a
rozpečetění kasiček, informování občanů a při konečném sčítání vykoledovaných
peněz. Váţíme si podpory a pomoci duchovních správců farností, kteří nám
pomohli s propagací a organizací sbírky. Děkujeme všem velkým i malým
koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru do jednotlivých
domácností. Velký dík patří také Vám všem, lidem dobré vůle, kteří jste přijali
naše koledníčky a přispěli jim do kasiček.
Děkujeme, za Vaši podporu a pomoc!!!
Lukáš Volný, Kateřina Krzikallová

Tříkrálová sbírka - výsledky jednotlivých obcí za rok 2009
OBEC

Antošovice

vybraná částka 2009

15 862 Kč

OBEC

vybraná částka 2009

Kravaře
188 549 Kč

Dolní
Benešov+Zábřeh

93 851 Kč

Kravaře-Kouty

Bělá

13 805 Kč

Ludgeřovice

Hlučín - Bobrovníky

28 548 Kč

Markvartovice

26 599 Kč

Bohuslavice

69 145 Kč

Píšť

62 922 Kč

Rohov

25 540 Kč

Strahovice

26 583 Kč

Bolatice
Borová

86 468 Kč

103 664 Kč

Darkovice

42 609 Kč

Sudice

20 498 Kč

Hlučín - Darkovičky

55 627 Kč

Šilheřovice

52 602 Kč

Hať

76 112 Kč

Štěpánkovice

91 091 Kč

Hlučín - město

172 916 Kč

Třebom

5 409 Kč

Chuchelná

38 692 Kč

Vřesina

36 247 Kč

Kozmice

59 915 Kč

Závada

18 840 Kč

Kobeřice

95 402 Kč

Celkem:

1 507 496 Kč

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
►Zápis dětí do mateřské školy
Zápis se bude konat 3.3.2009 v budově mateřské školy Na Chromině 2 v době od
9.00 do 10.00 a od 13.00 do 15.30 hodin. Přineste s sebou rodný list dítěte.

Den v mateřské škole v květinkové třídě
Ţivot v naší mateřské škole se stal veselejším a radostnějším. Ptáte se proč?
Máme vlastní tělocvičnu - tělocvičnu přímo v budově mateřské školy. Ani nevíte,
jaká je to dobrá věc! Kaţdý den si chodíme zacvičit. Kdyţ se děti mohou volně
proběhnout anebo organizovaně cvičit, vţdycky vidíte, s jakou radostí to dělají.
Za sponzorský dar jsme zakoupili SKÁKADLO SKLUZ
/nafukovací hrad/, který děti přivítaly s velikým jásotem. Děti jsou
nadšené z jeho prolézání, skákání, lezení po horolezecké stěně a
skluzu z jednoho a půl metru. Při cvičení v tělocvičně
vyuţíváme různé sportovní náčiní a nářadí – jako např.
barevné kruhy, prolézací tunel, ţíněnky, švédskou
bednu, ţebřiny, polykarpovou stavebnici, různě velké
míče, fotbalové branky… I po více jak
dvouměsíčním vyuţívání tělocvičny jsou děti při
cvičení stále nadšené.
Ve třídách si pak nejraději hrají tzv. námětové hry např. na
lékaře, na poštu. Formou hry se učí spolupráci, vzájemné pomoci a
domluvě.
Mezi další oblíbené činnosti patří dramatizace pohádek. Na fotkách, které si
můţete najít na internetových stránkách, zrovna vidíte, jak děti hrají pohádku
„Boudo, budko“. Rozvíjí si tím jazykový projev a rozumovou stránku dětské
osobnosti.
Toto je jen malá ukázka toho, co všechno u nás v mateřské škole děti za den
proţijí.
Jsme rádi, ţe se tady dětem líbí. Jejich radost je současně naší radostí, jejich
spokojenost, úsměv a objetí je pro nás tou největší odměnou. Je to pro nás
povzbuzení do další práce, do dalších dnů.
Ivana Tvrdá, učitelka MŠ

Druţba naší mateřské školy
V rámci česko-polské spolupráce se dne 22. ledna uskutečnilo přátelské
setkání za účelem prohlídky budovy mateřské školy po rekonstrukci. Schůzky se
zúčastnili pan starosta Pavel Kotlář, pan ředitel Jan Hřivňák, paní ředitelka Maria
Rybarz z Krzyzanowic a učitelky z mateřských škol v Hati,
Krzyzanowic a Rudyszwaldu.
Kolegyně z Polska zaujala především naše nová
tělocvična a její vybavení učebními pomůckami. Všichni
se jednotně shodli na tom, jak výhodné je vyuţití
nového, moderního prostoru pro děti a zároveň
projevili zájem o tělocvičné nářadí českých výrobců.
Poté následovala ukázková práce s dětmi na
interaktivní tabuli. Cílem bylo předvést pedagogickým
pracovnicím, jaké jsou rozsáhlé moţnosti práce a její
vyuţití.

Interaktivní tabule nabízí jiné spektrum moţnosti zábavy a vzdělání, neţ
bylo dosud zvykem v jiných mateřských školách. Hravou formou si děti procvičují
geometrické tvary, písmena, barvy, matematické představy, všeobecné znalosti
lesních, domácích, ale i exotických zvířat. Tato zajímavá forma učení rozvíjí
v dětech jejich dosavadní znalosti. Ve spontánních hrách si kreslí obrázky, hrají
Pexeso, Člověče, nezlob se, nebo poslouchají pohádky.
Myslím si, ţe děti v naší mateřské škole mají k dispozici spoustu
vymoţeností, které vyuţívají během dne a zpestřují si tak pobyt ve školce.
Domnívám se, ţe funkce tabule je plně vyuţívána tak, aby přirozeně rozvíjela
dětské myšlení a představivost.
Finanční prostředky, které umoţnily rozsáhlou rekonstrukci budovy,
vymalování všech prostor, vybavení tříd novými stoly a ţidličkami, interaktivní
tabulí, výstavbou tělocvičny a jejím vnitřním vybavením, byly poskytnuty z fondů
Evropské unie.
Podobné setkání připravujeme v březnu pro všechny ředitelky MŠ z Hlučína
a okolí. Máme zájem na tom, aby si mohli prohlédnout všechny zrekonstruované
prostory naší mateřské školy a zároveň měli moţnost posoudit efektivní vyuţití
technického vybavení.
Maminky, které chtějí, aby jejich dítě navštěvovalo mateřskou školu od září,
si mohou přijít prohlédnout naši školku 3. března, kdy proběhne zápis dětí do MŠ.
Irma Domanská, vedoucí učitelka MŠ

OKÉNKO DO ŢIVOTA FARNOSTI
Svátky farnosti v roce 2009
31.5.
Svaté přijímání
21.6.
Odpust Hať
5.7.
Krmáš Darkovice
20.9.
Krmáš Hať
18.10.
Odpust Darkovice

Něco z ministrantského soudku 
Jsme kluci slouţící u oltáře, ale nejen to. Pravidelně se snaţíme scházet v pátek
na ministrantských schůzkách na faře, i kdyţ nás tam chodí prachbídně málo. Kdyţ
to počasí dovolí, chodíme hrát přes léto fotbal. Kromě fotbalového vyţití ještě
jezdíme na farní tábory a „stanujeme“ v ministrantské klubovně, kde si uţíváme
spoustu legrace. Loni to jiţ bylo druhé stanování pod název „Už jsem tady“. Při
stanování se dozvídáme různé nové zajímavosti a hrajeme hry.
Další z našich oblíbených činností je od října aţ do dubna, kaţdou neděli, hraní
floorballu v místní tělocvičně, abychom si zahráli a někteří se zlepšili pro

1.ministrantskou florballovou ligu (1.MFBL). Nyní tuto ligu hrajeme jiţ 3.sezónu.
První sezónu, ačkoliv to nikdo z nás nepředpokládal, jsme vyhráli a domů si
přivezli pohár pro vítěze. Zpočátku další sezóny jsme se drţeli na hoře tabulky.
Nakonec jsme sice klesli o trochu níţ, ale i přes tento pokles, se probojovali do
play-off a tam nakonec aţ do finále, kde po vyrovnaném boji se soupeřem z Kravař
prohráli 4:5 a skončili na krásném, druhém místě. Opět jsme tak nepřijeli domů
s prázdnou, ale dovezli si pohár za 2.místo. Ne nadarmo se říká: „Těžké je titul
získat, ale ještě těžší je titul obhájit“. Tuto sezónu jsme udělali pár změn, co se
týče hráčského kádru, a po podzimní části nám patří 6.příčka v tabulce, avšak na
1.místo ztrácíme pouhých 6 bodů. Snad se nám bude dařit jako doposud a nemine
nás play-off, kde se všechny předchozí výsledky maţou a bojuje se od nuly. Pro
získání titulu uděláme všechno, co bude v našich silách, abychom dobře
reprezentovali naší farnost a nejen ji.
Nakonec malá výzva pro kluky, kteří touţí proţívat nové věci a další
dobrodruţství s námi a chtějí být ministranty, ať přijdou přes týden přede mší sv.
do sakristie.
Za ministranty Tomáš Kuča a Vojta Paskuda

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Zima – je pro zvěř a řidiče nejnáročnější období v roce
Přikrmování zvěře ze strany myslivců v Hati je v zimním období jejich tradiční
povinnou činností. Dlouholetá praxe ukazuje, ţe je potřeba mluvit ne o intenzivním
krmení, ale o přikrmování. Tím není zvěř odkázána pouze na to, co ji myslivci
připraví, ale má-li moţnost, tak si většinu potravy co potřebuje, najde sama.
V tomto období je běţné, ţe srnčí zvěř se sdruţuje do zimních tlup a stává se
více viditelnou. Toto chování ale není projevem přemnoţení zvěře, jak se mnohdy
domnívají místní občané a různí ekologičtí aktivisté. Jedná se o jejich přirozené
chování, které má za cíl zvýšit pravděpodobnost přeţití zimního období a rovněţ
funguje jako obrana před predátory.
Zvěř v zimním období potřebuje nejen přikrmování, ale také klid. S
přikrmováním jiţ myslivci z Hati začínají na podzim. Po napadnutí sněhu musí
naváţet do krmelců sena více, krmiva proto musí mít dostatek, aby byli schopni
uţivit zvěř aţ do konce zimy. Nezbytností v krmelcích a zásypech není jen seno,
ale také sůl jako “liz“, obiloviny, kukuřice, ovoce, řepa a jiné jaderné krmivo.
Můţeme občany ujistit, ţe zvěř v Hati rozhodně hlady netrpí. Důleţité je v tomto
období ale také to, aby zvěř měla klid a nebyla nešetrně rušena. Myslivcům dělá
starost rušení zvěře lidmi, kteří chodí do volné přírody s puštěnými psy a lidmi,
kteří se tam chovají bezohledně a tím stresují zvěř v naší honitbě. Situace se
nejvíce zhoršuje v místech, kde musí vyrušená zvěř utíkat vysokým sněhem. Tím

se velmi vyčerpává. Dostatečnou ochranou proti mrazům je sice zimní srst, pokud
je ale zvěř stresována, vyrušena, honěna a pronásledována, můţe se i přes zásoby
tuku rychle vyčerpat a můţe padnout. Na ledové pokrývce si navíc můţe poranit
běhy.
Vyrušená srnčí zvěř sice dokáţe vyvinout velkou rychlost při útěku, ale pouze
krátkodobě, následně je zmatená a rychle se unaví. Dochází pak k oslabení
organismu a prudkému rozvoji nemocí. Nemoci pak často končí úhynem zvěře a to
zejména srnčí na plicní a střevní červivost a vlivem kokcídií. Aby myslivci těmto
problémům předcházeli a co moţná nejvíce omezili úhyn zvěře, přidávají jí do
krmiva léčivo proti nemocem způsobeným parazity.
Kdopak přitom z občanů ví, ţe myslivci musejí za léky a veškeré krmivo platit
sami, ačkoliv zvěř o kterou se starají, patří státu.
Naše MS proto velmi vítá a děkuje za kaţdou pomoc ze strany našich občanů,
zvláště zemědělců a milovníků přírody. Některé krajské úřady myslivcům na
úhradu léčiva určitou finanční částkou přispívají. Bohuţel, ale v našem kraji tomu
tak není. Pokud by ovšem k přeléčení zvěře nedocházelo, hrozily by značné
poklesy jejích početních stavů. Nemoci neohroţují ţivot zvěře, pokud je tato v
dobré kondici, tedy nikoliv oslabená, nebo stresovaná.

Také řidiči by měli dávat v zimním období větší pozor, hlavně při průjezdu lesem!
Někdo uţ to moţná zaţil – Náraz…Leknutí…! Na zemi leţí mrtvá srna nebo
baţant. Těchto případů v zimních měsících přibývá a mnohdy nejde o ţivot jen
sraţené zvěři. "Stalo se mi to bohuţel také, ţe jsem srazil srnce a proto vím, jaký je
to náraz!“ Zatímco v nákladním autě velké nebezpečí nehrozí, motorky a osobní
auta jsou na tom podstatně hůře. Velké nebezpečí hrozí, kdyţ potkáte zvěř právě ve
skoku, nebo letu a náraz jde přímo na přední sklo. Jeho roztříštění pak znamená
pro řidiče velké riziko poranění. Řidiči by si měli dávat pozor, a to nejen v nočních
hodinách. Řidiči pamatujte, ţe zejména srnčí zvěř jde většinou ve skupinkách za
sebou, tudíţ po přeběhnutí jednoho kusu je nutné se přesvědčit, zda je nebudou
následovat i další. Srnčí zvěř se totiţ během zimy houfuje a kvůli shánění potravy
se stahuje z lesů do polí a nejnebezpečnější jsou úseky, kde krytina přímo hraničí
s vozovkou. A kdyţ uţ přece jen ke sráţce dojde a jedinou obětí je zvíře, v ţádném
případě by nemělo skončit v kufru automobilu. To by mohlo být kvalifikováno
také jako pytláctví a řidiči by hrozil postih. Řidič by měl v podobných případech
přivolat policii, která následně kontaktuje mysliveckého hospodáře příslušného

mysliveckého spolku a ten je povinen uhynulé nebo poraněné zvíře zajistit. Zvíře
je navíc po nárazu z hlediska konzumace značně znehodnocené. Dochází často k
roztrţení vnitřních orgánů, ke krvácení a tím i ke znehodnocení zvěřiny.
Pamatujme proto na bezpečnou jízdu! Chraňte sebe, naší zvěř i přírodu!
Myslivosti zdar!

Napsal: Legerski Jan
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NAŠI JUBILANTI
Foltýnová Hermína
Dragoun Karel
Ochvatová Hermína
Vařecha Hubert
Poštulková Hermína
Hasalová Marie
Pavlíková Aloisie
Staněk Josef
Smolková Anežka
Tvrdá Gertruda

91 let
89 let
85 let
84 let
84 let
84 let
84 let
84 let
83 let
82 let

Pěkník Eduard
Staniček Josef
Jaroszová Marie
Filip František
Plačková Felicita
Paskuda Libor
Plačková Ludgarda

82 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
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