VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XIV. zasedání zabývalo především:
- Ţádostmi vlastníka pozemku p.č.1558/118 k. ú Hať o vydání souhlasného stanoviska
obce ke zpracování změny zastavovací studie pro uvedený pozemek a vydání
souhlasného stanoviska obce k prodlouţení lhůty trvání dočasné stavby umístěné na
uvedeném pozemku
- Návrhem na odkoupení inventáře z majetku SDH Hať do majetku obce
- Návrhem na aktualizaci Územního plánu obce
- Ţádostí Zemědělské vodohospodářské správy Ostrava o odprodej částí pozemků p.č.
1192/1, 1192/2 a 1198 vše k.ú. Hať na úpravu levého břehu koryta Bečvy
- Návrhem na zřízení a vybavení pracoviště Czech Pointu na obecním úřadě
- Nařízením vlády č. 20/2009 Sb., o odměnách za výkon funkce členům ZO
- Výsledkem inventarizace majetku obce provedené k 31.12.2008 včetně pohledávek a
závazků
- Výsledkem hospodaření a závěrečným účtem obce za rok 2008 včetně zprávy auditora o
přezkumu hospodaření obce za uplynulý rok
- Návrhem rozpočtu na rok 2009 včetně rozpočtového výhledu finančního hospodaření
obce na období let 2010-2012 a stanovením priorit pro investiční akce financované
z rozpočtu obce na rok 2009
- Plánem zasedání ZO na rok 2009
- Plánem práce pro finanční výbor a kontrolní výbor na rok 2009
- Prodejem pozemku p. č. 19/1, k.ú Hať
- Návrhem vlastníků pozemků 2126/4,5,6 k.ú Hať na bezúplatný převod jejich částí
vyznačených v geometrickém plánu č.1270-84/2008 do vlastnictví obce za účelem
rozšíření komunikace Záhumenní
- Ţádostí o odprodej zastavěného pozemku p.č.43/1 k. ú Hať
- Záměrem obce na přijetí krátkodobého úvěru k profinancování stavby „Rekonstrukce
MK Lipová v úseku od státní hranice po MK Dolina“

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Ţádostí o pronájem části pozemku p.č. 2826, k.ú. Hať
- Ţádostí o odprodej zastavěného pozemku p.č. 43/1, k.ú Hať
- Ţádostí majitele stav. pozemku p.č. 1075/1,k.ú. Hať o vydání souhlasného stanoviska
obce k jeho napojení pozemku na místní komunikaci
- Cenovou nabídkou dodavatele na provedení sanace obvodového zdiva objektu
hospodářské budovy MŠ HAŤ, Dělená ul.
- Ţádostmi o přidělení bytu v bytovém domě (bývalé zdrav. středisko)
- Návrhem na odstranění dopravních závad na silnici II/469
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2009 včetně investičních akcí navrţených k realizaci v
roce 2009
- Návrhem na přípravu aktualizace Územního plánu obce
- Činností kulturní komise obce

-

-

Obsazením místa správce hasičské zbrojnice a kulturního domu
Zprávou o výsledku kontrol provedených kontrolním výborem ZO
Návrhem na zřízení pracoviště Czech Point na obecním úřadě
Ţádostí SDH Hať o převod jejich inventáře do majetku obce
Návrhem na poskytnutí vybavení a výstroje pro zásahovou jednotku SDH
Ţádostí o pronájem nebyt. prostor v objektu has.zbrojnice pro účel provozování masáţí
a solária
Ţádostí o pronájem nebyt.prostor v objektu nově budovaného fitness centra pro účel
provozování solária a masáţí
Zprávou o postupu prací na stavbě „Rekonstrukce MK Lipová v úseku státní hranice aţ
MK Dolina“
Písemnou připomínkou občana k zamýšlené výstavbě domova pro seniory
Otázkou výběru provozovatele nově budovaného fitness centra a sauny
Výsledkem hospodaření obce za 1.čtvrtl. 2009
Návrhem na úpravu nájemních smluv pro nebyt. prostory pronajímané obcí
Provozem tenisového kurtu a úpravou jeho provozního řádu
Přípravou ţádostí o poskytnutí finančních prostředků na stavbu „Lávka pro pěší přes
Bečvu na silnici k Hubertu“
Ţádostí Florbalového clubu Hať o poskytnutí sníţené sazby za pronájem tělocvičny
Ţádostí Charity Hlučín o poskytnutí finanční dotace za poskytování pečovatelské a
ošetřovatelské sluţby občanům naší obce v 1.čtvrtl. 2009
Návrhem na svolání ZO v měsíci květnu
Poţadavkem na změnu ÚP obce Hať pro lokalitu určenou k podnikatelské činnosti
Návrhem na uzavření smlouvy s Regionální poradenskou agenturou na vypracování
ţádosti o dotace na projekty „Rekonstrukce počítačové učebny ZŠ“ a „Výstavba domu
sluţeb“
Ţádostí o úpravu projektu „Domu sluţeb“
Postupem prací na stavbách „Rekonstrukce uhelny ZŠ na fitness centrum“ a
„Rekonstrukce MK Lipová v úseku státní hranice aţ MK Dolina“

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Rekonstrukce MK Lipová
Jak jsem Vás informoval v minulém zpravodaji, zahájila naše obec na podzim
loňského roku realizaci české části společného projektu „Rekonstrukce silnice
spojující obec Hať s obcí Rudyszwald“. Stavba je společným projektem Obce Hať a
Gminy Krzyzanowice, na který jsme získali finanční prostředky z fondů EU –
Operačního programu příhraniční spolupráce Česká republika – Polská republika
2007-2013. Stavba na naší straně pokračuje kladením dešťové kanalizace.
Následovat budou práce na výstavbě chodníků, výsadbě zeleně a rekonstrukci točny

autobusů. Rovněţ polská strana zahájila v březnu letošního roku práce na svém
úseku stavby. Ze společného zasedání Koordinačního výboru pro stavbu sice
vyplynulo, ţe práce budou pokračovat tak, aby provoz na této komunikaci byl
omezen jen v některých dnech, jak však ukázala praxe, není tato informace pravdivá
a práce na polské straně vyţadují úplné zastavení provozu vozidel. Provoz pro pěší a
cyklisty je sice zachován, ale i ten při projíţdění úseku stavby vyţaduje značnou
pozornost. Nechci být pesimista, ale takovéto omezení bude pravděpodobně po
několik měsíců.
Rozpočet obce
Jak se dočtete na jiném místě našeho zpravodaje, schválilo ZO na svém
březnovém zasedání rozpočet obce na rok 2009. Jeho součástí je i seznam
investičních akcí, které dostaly prioritu pro letošní rok. Dá se říci, ţe tento seznam
má určitá omezení, na kterých se podepsala současná ekonomická krize. Ta doléhá i
na rozpočty obcí. Ze staveb schválených k realizaci v tomto roce budou v prvním
pololetí zahájeny jen: „Výstavba parkoviště u kostela“, „Rekonstrukce MK Lipová
v úseku Bortlík“ a „Lávka pro pěší přes Bečvu“ (K Hubertu), na kterou se nám
podařilo získat dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje. Prioritou však zůstává
zpracování projektové dokumentace na výstavbu ČOV a oddílné tlakové
kanalizace. Na stavbu je vydané územní rozhodnutí a obec podala v únoru letošního
roku ţádost na Státní fond ŢP ČR o získání finančních prostředků z fondů EU. O
tom, zda budeme úspěšní, se dozvíme někdy v srpnu nebo září.
Vyuţiji moţnosti informovat Vás i o záleţitostech, které mne v poslední době tak
trochu tíţí a netýkají se přímo ekonomické stránky obce. Ta první věc má
s ekonomikou obce přece jenom něco společného. Kdyţ si přečtete, čím se zabývala
Rada obce na svých schůzích, zjistíte, ţe se zabývala i dopisem nepodepsaného
občana, který podal námět na řešení výstavby, umístění a financování domova
důchodců. Je to jiţ druhý podnět, který jsme soudě podle písma, od stejného občana
dostali. Ten první se týkal poţadavku na rozmístění laviček na ulicích Lipová a Na
Chromině ve vzdálenosti cca 300m od sebe. Tak nejdříve k těm lavičkám. Obec má
zpracovanou studii, jak by měly vypadat plochy a veřejná prostranství v celé délce
MK Lipová. Je v nich počítáno nejen se zelení, viz dolní část obce, kde se jiţ
podařilo část projektu realizovat, ale také s odpočívadly vybavenými lavičkami.
Problém je jiný. Dnes jsme v situaci, kdy z některých veřejných prostranství lavičky
odstraňujeme na popud občanů bydlících v jejich blízkosti. Jinde, např. na
autobusových zastávkách, se nám lavičky prostě ztratily. Důvod je jediný.
Shromaţďování a nevhodné chování mládeţe na autobusových zastávkách a
veřejných prostranstvích vybavených lavičkami, které trvá i do pozdních nočních
hodin a je předmětem stíţností. Dostali jsme se do situace, kdy lavičky před svým
domem nikdo mít nechce. Takţe není to otázka finančních prostředků, ale
problémem je nevhodné chování naší mládeţe. Nepůjde sice splnit poţadavek
pisatele, aby lavičky byly na kaţdých 300m, neboť např. na ulici Na Chromině je
prostě není kam umístit. Nicméně otázkou dořešení veřejných prostranství včetně

vybavení mobiliářem se nadále zabýváme a některé lokality budeme řešit. K otázce
výstavby domova důchodců musím pisateli sdělit, ţe obec je jiţ trochu dál, neţ sám
popisuje, protoţe má ve vlastnictví pozemek, který v Územním plánu obce je určen
pro výstavbu domova seniorů. Je dostatečně velký, cca 6000 m2 a nachází se na
pozemcích pod školou (bývalé pozemky p. Jarmily Plačkové, Na Chromině a
přilehlé pozemky). Cením si i dalších návrhů, jak by měl objekt vypadat a jak by se
daly získat finanční prostředky, ale nejsem si úplně jistý, zda tyto návrhy jsou
reálné. V současné době máme zpracovanou studii na realizaci uvedeného objektu,
ale jiţ několik let se v dalších pracích nepokračuje, protoţe v současné době nejsou
dotační tituly z fondů EU, které by umoţnily financování výstavby takovýchto
zařízení (cca24-30 mil. Kč). V kaţdém případě za podněty děkuji, svědčí totiţ o
tom, ţe pisatel se o ţivot v obci zajímá. Jen si myslím, ţe se nemusí bát podepsat,
případně přijít na obecní úřad a o dané problematice se mnou diskutovat. Kaţdý
námět velice rád uvítám.
Další můj postřeh se týká problematiky udrţování veřejného pořádku. Skončila
zima, roztál sníh a ukázal nám, co všechno někteří z nás byli schopni odloţit jinam,
neţ to říkají zásady slušného člověka. Nebylo to sice takové nejhorší oproti jiným
místům, ale přesto jsme podél cest mohli najít odloţené pytle s igelitem, zbytky
polystyrénu a jiným odpadem, který hyzdil příjezd do naší obce. Většinu toho jsme
uklidili a zdálo by se tedy, ţe ţivot můţe plynout dál. Trochu mne však zarazil
případ, kdy jsem se vracel z jedné výborné akce, kterou organizovala křesťanská
mládeţ před velikonočními svátky. Jednalo se o kříţovou cestu, která začínala od
našeho kostela a vedla po hlavní cestě aţ ke kříţi za celnicí v lese Hubert.
Mimochodem byla to výborná akce, které se zúčastnila křesťanská mládeţ z naší
farnosti a několik dospělých osob. Cestou nás míjela vozidla, některá jela tak jak se
sluší, kdyţ se míjí průvod, jiná si pletla tuto trasu se závodní dráhou. Při návratu
domů kolem 19 hodin jsme s několika přáteli potkali proti nám jedoucí nablýskaný
luxusní černý osobní vůz, který na rozdíl od těch předchozích nejel příliš rychle.
V duchu jsem si pomyslel, ţe řidiči silných vozů dovedou dodrţovat povolenou
rychlost. Má radost však trvala do chvíle, neţ nás vozidlo míjelo a za ním jsme
uviděli přívěsný vozík plně naloţený rumiskem, jak směřuje k lesu Hubert. O ţádné
oficiální skládce v dané lokalitě nevím a tak pravděpodobně fůra rumiska skončila
někde, kde skončit neměla. Škoda, ţe majitel vozidla za milion korun nenašel 350,Kč na uloţení rumiska na skládce.
Dalším nešvarem, o kterém jsem se zmínil jiţ několikrát, je parkování vozidel na
místních komunikacích. Zejména pak na MK U Střediska a Na Chromině. Povaţuji
za zbytečné vysvětlovat řidičům, ţe porušují vyhlášku, i kdyţ tam není dopravní
značka zákaz stání, protoţe vozovka ani na jedné z těchto komunikací není tak
široká, aby při parkování vozidla byl volný jízdní pruh o šíři 3 m v obou směrech.
Ale aby to dnešní zamyšlení nebylo jen pesimistické, je třeba se zmínit o
událostech, jakou např. byla účast ţáků naší školy na přehlídce „mluvení po
moravsky“ ve škole v Krzanowicích na polské straně. Kromě několika polských
škol se z Hlučínska zúčastnila i druţstva ze ZŠ v Píšti, Hlučína, Vřesiny a naší

školy. Téma vystoupení bylo škubání peří u hospodyně. Hodnotila se nejen řeč po
našimu, ale také herecký výkon, ústroj a rekvizity. A protoţe jsem byl
v hodnotitelské komisi, musím říci, ţe naši ţáci pod vedením p. učitelky Mgr.
Jarošové se předvedli v nejlepším světle a skončili ve velmi silné konkurenci
zejména polských škol na velmi pěkném 3.místě. Ţákům i paní učitelce blahopřeji a
děkuji za reprezentaci. Stejně tak bych chtěl poděkovat všem našim občanům, kteří
jen co slezl sníh, okamţitě provedli úklid přilehlých prostranství a komunikací před
svými domy a tak na velikonoční svátky naše obec znovu zářila čistou. Mé
poděkování patří i křesťanské mládeţi naší farnosti za organizaci jiţ zmíněné
kříţové cesty, která mimo duchovní rámec poskytla všem účastníkům nádhernou
procházku lesem Hubert za ideálního počasí.
Pavel Kotlář, starosta obce

INFORMUJEME
► Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Obec zajistila přistavení kontejnerů pro sběr a svoz velkoobjemových odpadů
(pneumatiky, koberce, nábytek, elektrozařízení, televize, apod. a nebezpečných
odpadů (akubaterie, zářivky, oleje, barvy, ředidla, apod.)
na sobotu 20.6.2009.
Místa a čas přistavení kontejnerů:
7.00 – 11.00 hod. – technický dvůr, ulice Na Stráni
12.00 – 16.00 hod. – parkoviště u prodejny TEMPO, dolní Hať, Lipová 223
Vyuţijte moţnost odevzdat velkoobjemový a nebezpečný odpad svozové
firmě!!!
► Očkování psů proti vzteklině
Povinné očkování psů proti vzteklině proběhne před obecním úřadem ve
čtvrtek 14.5.2009 v době od 9.00 – 10.00 hodin.
Doočkování pak v sobotu 23.5.2009 od 15.00 do 15.30 hodin.
► Výzva občanům k udrţování pořádku v okolí odpadových kontejnerů
Ţádáme všechny občany o dodrţování pořádku v místech sběru separovaného
odpadu a o dodrţování určení jednotlivých kontejnerů. Opakovaně jsou
v kontejnerech uloţeny odpady, pro které kontejner není určen, a rovněţ se mnoţí
různě poházené odpadky kolem kontejnerů. Jednak ty, které patří do kontejneru a
pak i odpadky, které do separovaného sběru nepatří. Někteří občané se tak zbavují
odpadu, který patří buďto do popelnice nebo do velkoobjemových kontejnerů či
přímo na skládku.
Někdy můţe vzniknout situace, ţe kontejner je plný a pak nezbude neţ odpad
odloţit vedle kontejneru, ale někteří občané odkládají velké tašky, které se otvorem
v kontejneru špatně vkládají rovnou vedle, aniţ by se snaţili svůj odpad uloţit do
kontejneru.

Samozřejmě, ţe je správnější tyto druhotné suroviny odkládat do míst sběru, neţ
je doma různým způsobem likvidovat, ale dáte-li si jiţ tu práci a odpad třídíte, za
coţ Vám děkujeme, uloţte pak své odpady předepsaným způsobem tak, aby dále
nehyzdily okolí míst, kde se kontejnery nacházejí a nepoletovaly po okolí.
Udrţujme si v naší obci čistotu a pořádek !!!!!
Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je nezbytná jeho „čistota“.
Tedy – aby se do kontejnerů na tříděný odpad vhazovalo opravdu to, co do nich
patří.
Víte, kam s nimi?
ŢLUTÁ - kontejner na plasty - zde patří PET láhve, kelímky od jogurtů, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů. Nepatří zde novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek a chemikálií, podlahové krytiny.
ZELENÁ – kontejner na netříděné sklo – patří zde láhve od nápojů, tabulkové
sklo, skleněné střepy. Nepatří zde keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné
sklo.
Sledujte vţdy nálepku na kontejneru!!!!

►

Poradna při finanční tísni o.p.s. Poskytuje dluhové poradenství fyzickým
osobám, které se dostaly do finanční tísně v důsledku neschopnosti splácet své
závazky. Poradna poskytuje bezplatně zejména následující sluţby:
- rady jak postupovat v případě hrozící platební neschopnosti
- rady jak postupovat v situaci, kdy jiţ platební neschopnost nastala
- konzultace k oddluţení podle insolventního zákona
- pomoc při vyplňování a podávání návrhu na povolení oddluţení
- konzultace k průběhu soudního a exekučního řízení
Sluţby poradny jsou poskytovány bezplatně, diskrétně, nezávisle a nestranně.
Kontakt:
Poradna při finanční tísni, o.p.s.
Vítkovická 1 (budova ÚAN)
702 00 Moravská Ostrava
www.financnitisen.cz
Bezplatná zelená linka: 800 722 722

► Povinná výměna řidičských průkazů
Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané v období 1.1. 1994 aţ 31.12.2000 si
musí tento doklad vyměnit za nový a to nejpozději do 31.12. 2010. Výměna
průkazu za nový EURO typ v podobě plastové karty je povinná a bezplatná.
ŘP si mohou řidiči s trvalým pobytem ve správním obvodu Hlučíně vyměnit na
Odboru dopravy a silničního hospodářství MÚ Hlučín v úředních hodinách.
K výměně je potřeba donést s sebou fotografií o rozměrech 35 x 45 mm, stávající
řidičský průkaz a občanský průkaz.
„Ačkoliv na výměny ŘP mají řidiči ještě dost času, chtěli bychom na ně apelovat,
aby tak učinili co nejdříve. Sami se tak zaslouţí o plynulý a bezproblémový průběh

vydání nového průkazu a vyhnou se tak např. dlouhým čekacím lhůtám, které
mohou nastat v případě, ţe všichni řidiči nechají výměnu dokladů na poslední chvíli
„ dodává Lada Dobrovolná, tisková mluvčí města Hlučína.
► Interní ceník skládky SOMA Markvartovice a.s. – výňatek
Telefon: 595 042 640, Fax: 595 042 640, E-mail: soma@mariuspedersen.cz
Provozní doba skládky : pondělí – pátek 6.30 – 15.00 hodin
S platností od 1.1.2009 se ceny za uloţení odpadu na skládce v Markvartovicích
stanovují takto:
Druh odpadu

Odpad kateg.ostatní (smíšený)
Odpadní štěrk a kamenivo
Odpadní písek a jíl
Směsi betonu, tašek, cihel
Beton
Cihly
Tašky a keramické výrobky
Vytěţená hlušina
Pneumatiky

Zákl.cena
za 1tunu

Místní
popl.

DPH
19%

480,250,250,250,250,250,250,250,2750,-

500,0,0,0,0,0,0,0,0,-

91,20
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
47,50
522,50

Celková cena
v Kč za 1t

1071,20
297,50
297,50
297,50
297,50
297,50
297,50
297,50
3272,50

►

Změna dodavatele zemního plynu
Jiţ dva roky mají domácnosti moţnost volbou dodavatele plynu alespoň částečně
ovlivnit své výdaje za tuto komoditu. Na místě je otázka, zda se to vyplatí? Pokud
plyn uţíváte kromě vaření i na vytápění či ohřev vody, lze najít v nabídce
dodavatelů rozdíly, které vám mohou ušetřit pár tisíc korun ročně.
Cena plynu se však skládá z několika sloţek, a proto je třeba si uvědomit, ţe
změnou dodavatele ovlivníte pouze jednu část této ceny a to prodej komodity –
zemního plynu, která tvoří asi tři čtvrtiny ceny výsledné.
Změně dodavatele zemního plynu, která je podle zákona bezplatná, by nemělo
předcházet pouze pečlivé porovnání nabízených tarifů. Nutné je pečlivě prostudovat
obchodní podmínky a zamyslet se nad spolehlivostí dodávek nově vybraného
dodavatele. Při případném přechodu k jinému obchodníkovi je třeba se důkladně
zaměřit především na obchodní a smluvní ustanovení, např. na výpovědní lhůty,
aktivační poplatky za uzavření smlouvy či deaktivační poplatky za její ukončení.
Změnu lze podle zákona provést jednou za půl roku.

►

Územně příslušný policista pro obec Hať
Policie České republiky, obvodní oddělení Hlučín,
pprap. Bronislav Jahn, vrchní asistent,
kontakt: tel. 595041210, fax 595041211, e-mail: opoophluci@mvcr.cz

► Městský úřad Hlučín, odbor správních agend upozorňuje občany , ţe od
1.5.2009 do 10.5.2009 se nebudou z důvodu centralizace informačních systémů
správních evidencí a registrů silničních vozidel přijímat ţádosti o vydání cestovních
pasů a občanských průkazů a tyto doklady se nebudou ani vydávat. Na úseku
registru silničních vozidel se nebudou provádět jakékoliv změny.
►Vojáci německé armády z Hlučínska

Váţení spoluobčané, více neţ půl století uplynulo od konce 2. sv. války, která těţce
postihla jak povinně narukované muţe z Hlučínska tak jejich rodinné příslušníky.
Jiţ několik let pracujeme na knize o vojácích Hlučínska, slouţících v německé
armádě. Vydaným dílem bychom chtěli těmto lidem věnovat trvalou vzpomínku na
jejich těţký osud ve válečných letech. Touto cestou se obracíme na pamětníky nebo
jejich potomky s prosbou o pomoc. Naším cílem je sestavit pokud moţno kompletní
seznam všech vojáků, který bude obsahovat jména jak padlých, tak i vojáků, kteří
válečné útrapy přečkali. Pokud máte doma jakékoliv doklady vztahující se k této
tématice (povolávací doklady, propouštěcí listy ze zajetí, dopisy či fotografie
z fronty, vyznamenání apod.) prosíme Vás o jejich zapůjčení. Kontaktovat můţete
kteroukoliv z níţe uvedených osob:
Karel Kocian
tel.: 604 189 379 (Kravaře)
Jiří Neminář
tel.: 732 731 826 (Píšť)
Václav Šafarčík tel.: 721 632 283 (Bolatice)
Petr Barč
tel.: 608 942 996 (Oldřišov)
Milan Pchálek
tel.: 732 588 624 (Opava)
Milan Dorna
tel.: 732 357 090 (Bělá)
Metoděj Chrástecký
tel.: 737 809 850 (Muzeum Hlučínska)
O výsledcích naší dosavadní práce se můţete přesvědčit na webových stránkách:
www.hultschiner-soldaten.de

ZVEME VÁS
Letošní ročník koncertu

„Hudba nezná hranic“
aneb tak nám hraje Vejvoda
se uskuteční v neděli 10. 5. 2009 v 16.00 hodin
v sále kulturního domu v Hati.
Podtitul tohoto koncertu je „Kam zmizel ten starý song“ – viz níţe Kultura

Gmina Krzyzanowice a obec Šilheřovice pořádají 10.5.2009 na česko-polské hranici
(areál bývalého hraničního přechodu Bohumín – Chalupki)

JARMARK NA HRANICI.
Začátek akce v 8.00 hodin, oficiální otevření za přítomnosti starostů obcí
Krzyzanowice a Šilheřovice ve 12.00 hodin.
Koupit či prodat zde můţete různé rukodělné a umělecké výrobky z oborů malířství,
kovářství, hrnčířství, košíkářství, krajkářství, apod.. Prodejní účast na jarmarku je
bezplatná, stejně jako vstup.
Během jarmarku vystoupí řada dětských a mládeţnických uměleckých souborů.
Máte-li zájem o prodej svých výrobků či uměleckých děl, kontaktujte obecní úřad či
koordinátorku jarmarku p. Barbaru Juraszek, úřad Gminy Krzyzanowice, tel.: +48
324194050
ČZS Hať srdečně zve všechny na

MÁJOVOU VESELICI
s tombolou a grilováním, která se koná dne
16.5.2009
v Kulturním domě v Hati od 20.00 hodin.
Hraje „Duo Mistrál“, vstupné 70,- Kč

RADEGASTŮV REJ na Pustevnách s MIG 21
Sobota 30. května 2009, Pustevny
6. ročník tradiční akce Radegastův Rej se bude také letos konat v krásném prostředí
na Pustevnách poslední sobotu v květnu od 10 hodiny ranní.
Vystoupí kapely MIG 21, Timudej a Hrdza, zpěvák Wabi Daněk a David Kraus a
revival skupina Sting ME band. Je zajištěný zábavný doprovodný program, zábavné
Městečko Radegast a opět se můţete účastnit soutěţí v pětiboji o ceny značky
Radegast. Vstup je tradičně zdarma.
Podrobný program akce, dostupnost, ubytování najdete na www.radegastuvrej.cz a
www.beskydy.cz.
Zveme na den plný zábavy a skvělé muziky - pořadatel Beskydy.cz, InfoČesko

KULTURA A SPORT
Pozvánka
Váţení a milí spoluobčané,
jak uţ jsem předeslal v minulém vydání zpravodaje, blíţí se měsíc
květen a s tímto měsícem je spojena celá řada různých kulturních, ale i
společenských akcí. Tyto události jsou povětšinou spojeny s oslavami
Dne matek, ale rovněţ měsíc máj jsme si v naší obci zvykli spojit
s koncertem „Hudba nezná hranic“.
Programy těchto koncertů tvořily všechny moţné oblasti hudby,
setkali jsme se zde při lidové písničce, přes muzikály jsme se dostali aţ
třeba k operetě nebo šlágrům Franka Sinatry. V našem kulturním domě
vystoupila jiţ celá řada významných osobností, např. zde zazpíval
tenorista Peter Svetlík – sólista opery Národního divadla moravsko-slezského, nebo
k nám zavítali velice populární herci činohry NDMS pánové Jan Fišar, Tomáš
Jirman, kterého si moţná pamatujete ze seriálu Velké sedlo, ale také zde moderoval
Jiří Sedláček, který dnes provází svým zábavným a humorným způsobem pořad
České televize – Zahrada je hra. A nesmím zapomenout na mého dobrého přítele a
vynikajícího muzikanta Vlastimila Ondrušku, který tady také několikrát vystoupil a
který je autorem velice oblíbeného muzikálu Popelka.
V neposlední řadě je potřeba vyzvednout také naše mladé talentované
spoluobčany, bez nichţ bychom ţádný koncert nemohli uskutečnit. Lépe řečeno
mohli, ale ono je opravdu příjemnější vidět naše začínající umělce, kterak rok od
roku rostou a jen namátkou si můţeme udělat výčet našich mladých talentů, o nichţ
třeba ani netušíte, jakým směrem se ubírají. Vţdyť dnes uţ máme v naší obci
několik buďto absolventů (Adam Paskuda – housle) nebo posluchačů (Veronika
Bekárková – zpěv, Jiří Popelek – trubka, Petr Kozel – lesní roh) Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě. Vzpomeňme Petru Vyletělkovou a její předloňský vánoční
recitál, který se setkal s velkým ohlasem, a nemohu zapomenout na Irenu
Popelkovou, která například v letošním roce postoupila do krajského kola pěvecké
soutěţe a tam skončila na 3.místě. Jací bychom to byli hostitelé, kdybychom rovněţ
nezmínili naše vzácné hosty z Polska. Na našich koncertech totiţ skoro vţdycky
vystoupily mladé umělkyně z druhé strany lesa Huberta – vzpomínáte třeba na
Patricii Ziesch, nebo dvě Justyny – Krupa a Okrent, které by měly vystoupit i na
letošním koncertě? A tady uţ malinko poodhaluji oponu nad programem
připravovaného letošního ročníku. A máte se skutečně na co těšit!!!
Letošní ročník koncertu „Hudba nezná hranic“ se uskuteční v neděli 10. 5.
2009 v 16.00 hodin v sále kulturního domu v Hati. Podtitul tohoto koncertu je „Kam
zmizel ten starý song“ a jak uţ tento název napovídá, setkáte se zde s hudbou
trošku staršího data, ale která zcela jistě nezevšedněla ani dnes. Také si lehce
zaswingujeme, jelikoţ k tomu budeme mít skvělé hudebníky.Podrobnosti ještě

nebudu prozrazovat, ale můţete se těšit na hudební nástroje jako jsou trubky (budou
3), trombóny (2), lesní rohy (2), housle, klavír a bicí.Samozřejmě se bude zpívat a
také tančit.
A to nejlepší jsem si schoval nakonec. Výčet výše zmiňovaných umělců, kteří
zavítali do naší obce, se letos rozroste o další osobnost. Ale mluvím-li o osobnosti,
tentokrát je to opravdu s velkým „O“. Naši obec poctí svou návštěvou slavný syn
slavného otce pan Josef Vejvoda. Tento vynikající hudebník, aranţér a hudební
skladatel, proslul především jako světově uznávaný jazzový hráč na bicí, který hrál
s opravdovými světovými špičkami jazzového nebe. Z našich muzikantů to byli
třeba J. Stivín, E. Viklický, K. Velebný, F. Slováček, atd. Napsal uţ docela velké
mnoţství skladeb různého ţánru, od jazzu přes dechovku aţ k populárním písním.
Jeho písně mají na repertoáru třeba Helena Vondráčková, Karel Černoch, Josef
Zíma, aj. A nejenţe nás poctí svou návštěvou, ale bude rovněţ součástí koncertu
jako aktivní hráč na bicí! V průběhu koncertu se snad dovíme o Josefu Vejvodovi
malinko více a po koncertu bude následovat autogramiáda s moţností zakoupení
jeho knihy „Sága rodu Vejvodů“ a rovněţ bude i moţnost zakoupit si CD jeho
tvorby nebo skladby jeho tatínka Jaromíra Vejvody – autora hitu století “Škoda
lásky“. O Josefu Vejvodovi bych teď mohl sáhodlouze psát, ale myslím, ţe to
skutečně není nutné. Přijďte se podívat na koncert a věřím, ţe si svůj obrázek – kdo
je Josef Vejvoda – uděláte sami. Myslím, ţe v naší obci opět dlouho neuvidíme
umělce, který např. hrál čtyřem prezidentům nebo dirigoval ve slavné Carnegie hall
v New Yorku. Pokud by se však někdo chtěl trochu připravit na setkání s touto
osobností, mohu poradit otevřít si jeho stránky: www.j-vejvoda.cz a tam se dozví
mnohem více informací.
Doufám, ţe jsem Vás tímto dlouhým povídáním neznudil. Chci Vám jen
malinko nastínit, ţe bychom se mohli dočkat opravdu pěkného záţitku s vzácným
člověkem a pěknou hudbou.
Za kulturní komisi – Mgr. Pavel Kozel

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Co děti dělají a co uţ umí
V pátek 17.dubna, v dopoledních hodinách proběhlo v naší mateřské škole
metodické sdruţení ředitelek mateřských škol. Po prohlídce všech prostor budovy,
především nově vybudované tělocvičny, se paní ředitelky usadily do třídy
předškoláků. Po krátkém úvodu děti předvedly, jak umí pracovat u interaktivní
tabule. Paní ředitelky mohly vidět netradiční způsob výuky geometrických tvarů,
kdy pomocí pera nebo prstu děti kreslí, píšou, označují, zvýrazňují a posunují
jednotlivé objekty, vyplňují barvou a tím se hravou formou zdokonalují ve
znalostech základních barev i jejich odstínů.

Práce na tabuli děti baví, coţ vede i k občasným hádkám, kdo půjde k tabuli
první. Z tohoto důvodu jsem zavedla 10 minutové intervaly, kdy si děti samy na
hodinách tento čas hlídají a dbají na vystřídání.
Od začátku školního roku společně i s p. uč. Marcelou Švecovou navštěvujeme
dvakrát měsíčně keramickou dílnu v ZŠ. Děti se učí pracovat s přírodní keramickou
hlínou. Zjišťují, co tento materiál vydrţí, jak se k němu chovat a co vše s ním lze
podnikat. Děti tvoří metodou válečkovou, plátovou, vymačkáváním a
otiskováním. Při práci zapojují jemnou motoriku, rozvíjí si fantazii,
zručnost i trpělivost, protoţe keramika je dlouhodobější proces.
Čerpání se však vyplatí. Jiskřičky radosti v očích dětí, odnášejících si
finální výrobky domů, stojí za to (svícen, ptáček, srdíčka, velikonoční
vajíčka, miska, váza…). Touto cestou bych ráda poděkovala
paní Janě Paskudové, která nám je vţdy nápomocná, jak se
zhotovením výrobku, tak s vypalováním v peci a
glazurováním. Při počtu 23 dětí ve třídě, bychom bez její
pomoci tuto práci zvládaly obtíţně.
Od 7.dubna jsme společně s dětmi z dolní m.š. v Hati
začaly jezdit na plavecký výcvik do Kravař. Pod vedením
velmi příjemných a schopných učitelek „plavecké školy“ se děti zpočátku
seznamovaly s vodou. V dětském bazénku se připravovaly formou her (např. „Kolo,
kolo, mlýnské“) na noření hlaviček pod vodu a správné vyfukování pod hladinou.
Postupně překonávají počáteční strach a pomocí různých plaveckých pomůcek
(pásů, hranolů, krouţků) se vydávají do větších bazénů, kde uţ začínají zvládat
základy plavání. Z úsměvů na tvářích můţeme vyčíst, ţe se děti vody nebojí, ba
naopak se těší na „úterý“, kdy zase (celkem 10x) navštíví další lekci plavání.
Kromě všech předcházejících aktivit, které zde byly vyjmenovány, si musíme
vyčlenit čas i na přípravu pro vstup dětí do školy. Jedná se nejen o vzdělávací
činnost, ale i pohybovou, kterou můţeme díky nové tělocvičně vykonávat v naší
budově. V současné době s dětmi nacvičujeme program na veřejné vystoupení ke
Dni matek a na Mezinárodní festival dramatické tvorby předškolních dětí
v Tworkově, konané 13.května.
Zuzana Kozílková, učitelka m.š.

Velikonoční dílny na naší škole
Blíţily se velikonoční svátky a na naší škole vrcholila
příprava dílen, ve kterých by se děti měly naučit
spoustu nových věcí. Nešlo tak ani o počet, jako o
vedoucí jednotlivých dílen. Díky pochopení ze stran
lidí z Hati i Darkovic, Šilheřovic a i z Polska se nám
podařilo dát dohromady dílny, ve kterých se děti učily
dělat pomlázky, košíky, věci z proutí, keramiku,

kraslice, marcipán, chňapky, perličková zvířátka, veliké kraslice z vlny, ozdoby na
stůl, píšťalky, svíčky, zvířátka z voňavého sena a také se pekly koláče, vyráběly se
papírové květiny a pletly se různé věci z netradičních materiálů. Děti si dopředu
vybraly svou dílnu a uţ se čekalo, jak to vše dopadne. Byl to den D. Hned ráno,
26.3.2009, to vypuklo. Dílny se rozeběhly, a my jsme se nestačili dívat a sledovat,
jak se pod rukama šikovných vedoucích a pak i dětí rodí nové a nové věci. Celý den
byl nabitý nádhernou atmosférou. Děti byly skvělé a snaţily se, seč mohly. Vše, co
se tento den vyrobilo a pak ještě výsledek práce v třídních kolektivech během
dalšího týdne, nám umoţnilo připravit prezentaci dílen uţ pod vedením dětí.
8.4.2009 byli do prostor školy pozváni rodiče, tety, babičky a všichni, kteří chtěli
vidět, co se dětem povedlo. Škola od rána hučela, jako úl. Kromě prodejní výstavky
a dílen, byla na hlavní chodbě výstava domácích mazlíčků. Děti si přinesly
papoušky, fretku, králíky, morčata, andulky, hrdličky, ţelvy a ty nejmenší se šly
podívat na zvířátka přímo ke zdroji a to do jednotlivých hospodářství.
Návštěvníci si odnášeli výrobky našich dětí a bylo vidět, ţe jsou spokojeni. Děti
jim připravily i občerstvení v bufetu. Den se vydařil.
Přes obrovské mnoţství práce, bez které se nedá dělat nic, se projekt velikonočních
dílen povedl. Chtěla bych i touto cestou poděkovat všem, kteří se na tomto projektu
podíleli, a to jak celému kolektivu zaměstnanců ZŠ, tak hlavně všem vedoucím
dílen, kteří vedli naše děti s láskou a trpělivostí, a tak jim předávali to nejcennější a
to vztah k práci a radost z dobře vykonané práce. Ještě jednou, srdečné díky.
Mgr. Jurenková Věra

OKÉNKO DO ŢIVOTA FARNOSTI
Proţíváme velikonoční dobu. V tomto čase se apoštolové
setkávají s ţivým Jeţíšem. Stávají se prvními svědky,
nesoucími radostnou zvěst Kristova zmrtvýchvstání a tvoří
společenství těch, kteří uvěřili. Po těchto nových
zkušenostech proţívají velkou radost, a kdyţ přijmou
Ducha Svatého, vyráţejí do celého světa, protoţe dobré
dary si nemůţou nechat jen pro sebe a dary Boţí, ty se
mnoţí jen rozdáváním.
My uţ ţijeme v Církvi značně rozvinuté po všech
stránkách: mnohem větší území, mnohem více nás je, mnohem
více víme (nebo alespoň bychom měli), máme mnohem více
prostředků k šíření víry, mnohem větší zkušenosti … Měli bychom
tedy sami mít víru mnohem hlubší, radost z ní mnohem větší a o ní mnohem více
svědčit. Je tomu opravdu tak?
To abychom svědčili o Kristu, je opravdu nutné. Před časem jsem od osoby
v dětství neseznámené s vírou, které jsem hlásal Krista, dostal otázku: „A je to

všechno fakt pravda?“ Téměř dva tisíce let „vzdálená“ pravda se také nám můţe
zdát méně věrohodná. Ale křesťan neţije z pravdy staré 2000 roků. Ta pravda je
stále nová, aktuální. Křesťan neţije ze setkání s někým před dvěma tisíci léty, ale ze
ţivého osobního setkání s Kristem právě teď. Proto na velikonoční svíci máme vţdy
aktuální letopočet. A letos je tam 2009 J! Přestoţe ţijeme v mnohem rozvinutějších
podmínkách Církve, musíme vydávat radostné svědectví těm, kteří o Jeţíši mnoho
neslyšeli a mnohdy záleţí právě na tom, jak o Jeţíši uslyší od nás, jak ho poznají v
nás.
Někdy bohuţel naše svědectví opravdu není přitaţlivé, ale o tom nechci psát.
Spíše chci poděkovat všem, kteří dávají dobrý příklad.
Třeba rodině, která uvedené osobě ukázala sílu své osobní víry tím, ţe při
jednom nedělním setkání se nestyděli říci: „Jdeme ještě na večerní mši svatou do
Hlučína, protoţe jsme byli dnes od rána lyţovat.“ Mnozí by si našli důvod, proč by
nemuseli, tito však nejenom, ţe nezradili svoji víru, ale ještě ukázali druhým, jak
čestné postavení má Kristus v jejich ţivotě.
Nebo také bych chtěl poděkovat našim chlapům, kteří mě opravdu před
Velikonocemi překvapili, kdyţ v tak hojném počtu přicházeli na brigádu stavět
lešení kolem fary. Před časem se mi zdálo, ţe opadá zájem o pomoc, ale kdyţ bylo
kolem fary a kostela (v sobotu i díky zahrádkářům, ošetřujícím stromky), tak ţivo,
měl jsem opravdu radost. Zvláště jsem byl potěšen, ţe přišli i mladší a noví. Pro mě
je to velikým svědectvím, ţe pro tyto chlapy, je Jeţíš také ţivý chlap, se kterým oni
mají svou dobrou zkušenost.
No a kolik lidí se kaţdoročně zapojí do přípravy Velikonoc, to uţ samo o sobě
mluví za sebe. Jsem opravdu vděčný, ţe u nás v tomto směru klape všechno jak má.
I přes viditelné těţkosti a překáţky, mám naději, ţe víra bude stále ţivá a najde
se dost těch, kteří ponesou do světa radostné křesťanství.
P. Jan

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Z činnosti Model klubu Hať
Přeji krásný den všem čtenářům tohoto článku.
Úvodem Vám přiblíţím, co se v kruzích našeho
klubu stalo a jakých úspěchů jsme dosáhli.
V nedávné době se konala členská schůze
MKH, na níţ jsme bilancovali minulý rok, v němţ
náš klub dosáhl na soutěţích po celé republice, myslím si, úspěšných výsledků. Za
jednotlivce jsme se umisťovali v rámci ţebříčku republiky v minulém roce: 14. Jiří
Plaček, 22. Martin Mikolajek, 32. Günter Gajda, 40. Petr Škovránek, 41. Šárka
Mikolajková, 56. Jaroslav Bekárek.

Tito reprezentanti se účastnili dohromady šesti soutěţí. Reprezentace klubu není
zrovna nejjednodušší. Z důvodů dopravy, ceny pohonných hmot, ale neméně i ceny
modelářského paliva, kterého naše modely spolykají opravdu hodně. Musím
vyzdvihnout i naši mládeţ, ta se na soutěţích prezentuje jako konkurence „Velkým“
soutěţícím a bojují s chutí sobě vlastní.
Jako další bod naší schůze byl projednáván také finanční rozpočet klubu pro
nastávající rok. Pokladník všechny členy seznámil s příjmy a výdaji klubu za celý
rok 2008 a nastínil návrh řešení pro nastávající rok 2009, vše měl zpracováno
v krásně čitelné prezentaci projektované na stěnu místní hasičské zbrojnice.
Dále se dne 23. 3. 2009 konala soutěţ 1. Haťská RCA, která otevírá sezonu RCA
v celé republice. Přátelská nálada a pohoda zavládla jak ve vzduchu, tak na zemi,
vítr si občas pohrával jak s letadly, tak s piloty, kteří měli co dělat, aby zůstali
nohama na zemi, ale vše nakonec dopadlo dobře. Musím vyzvednout výsledek naší
jediné pilotky, která létala, Šárky Mikolajkové, a jako jediný junior vyhrála svou
kategorii. Její výsledek nebyl vůbec špatný. Další výsledky byly následující: 1.
Martin Hauk - Ikarus Ostrava, 2. Jiří Plaček – MKH, 3. Rostislav Dyba - Ikarus
Ostrava, 4. Günter Gajda – MKH, 5. Martin Mikolajek - MKH, 6. Šárka
Mikolajková – MKH.
Pod záštitou klubu funguje i modelářský krouţek při základní škole. V rozsahu
prací se setkáme s výrobou modelů jednoduchých létajících házedel, větroňů,
motorových modelů a s novinkou - halovými modely poháněnými mikroelektrickými střídavými motory a malinkými Lithium-Polymerovými akumulátory. I
s těmito vymoţenostmi moderní doby pracujeme. Mimo jiné také vyuţíváme
nejmodernější vybavení zdejší základní školy - interaktivní tabuli, na níţ létáme se
simulátorem skutečného letu s modelem. Ţák je vyzbrojen skutečným vysílačem a
na interaktivní tabuli řídí model téměř ve skutečné velikosti. Ţáci si mohou při
krizové situaci vyzkoušet, jak model reaguje při různých letových obratech a
reţimech.
Před několika týdny také začala takzvaná Ostravská operace. Letos je to jiţ
legendární šestý ročník našeho iniciačního létání, které má inspirovat veškeré piloty,
aby opět po zimě začali vyuţívat svých schopností a dovedností v letu. Létáme na
odlišných místech např. opevnění Darkovičky, Darkovice, Hať- prostor naproti
pomníku a mnoho dalších. Toto létání je velmi atraktivní svým nekonvenčním
pojetím imitace boje z druhé světové války. Kaţdý stroj má za sebou zavěšenou
15m dlouhou krepovou stuhu a za sestřel je povaţováno utrţení nepřítelovy stuhy
křídlem nebo jinou částí stroje.
Závěrem chci poděkovat jménem Model klubu Hať všem, kteří nám vycházejí
vstříc a to hlavně: panu Jiřímu Hawlíkovi, Radovanu Ochvatovi a firmě SAO
Computers za sponzorství klubového počítače, jenţ je vyuţíván v krouţku pro
interaktivní výuku. Dále také firmě Milstroj za poskytnutí náhradních noţů do
sekacího zařízení, místní Základní Škole za prostory dílen pro výuku polytechnické
činnosti mládeţe, Tv. Hlučínsko za natáčení našich aktivit a také všem, kteří se
podílejí na chodu našeho klubu.

Video a foto ze soutěţe a všech akcí klubu je moţno zhlédnout na našich
stránkách:
www.modelklub-hat.ezin.cz
S pozdravem a přáním hezkého dne Jiří Plaček, Model klub Hať.

Váţení sportovní přátelé a hlavně fanoušci haťského
fotbalu,
máme za sebou zimní přípravu všech našich druţstev a před
sebou jarní polovinu fotbalových soutěţí. Jak jistě víte, haťští ţáci
přezimovali na pěkném druhém místě v přeboru okresu Opava a
příprava na druhou polovinu soutěţe probíhala hlavně v tělocvičně
haťské školy. Trenéři Michal Starowicz a Roman Hruška by asi
uvítali poctivější přístup některých členů týmu, ale uţ první jarní
zápasy jistě napoví, jak poctivě se kdo zapojil do přípravy.
Naši dorostenci přezimovali v tabulce krajské soutěţe na
dvanáctém místě a rovněţ jejich tréninky se uskutečnily z valné
části v tělocvičně ZŠ. V této chvíli mají za sebou uţ dvě soutěţní
utkání a to, ţe obě byla vítězná, naznačuje, ţe by se v jarní části
soutěţe pod vedením trenéra Pavla Šuly mohli v tabulce posunovat
výš. Pro osvěţení paměti uvádím výsledky obou dosud odehraných zápasů.
V Rychvaldě naši zvítězili 1 : 4 (0 : 1) brankami Radka Chmelaře (2), Martina
Mikuly a Matouše Kuchaře. Doma pak oplatili Kobeřicím podzimní poráţku a po
poločase 1 : 0 přidali po obrátce další dvě branky a celkově pak vyhráli 3 : 0 (střelci:
Radek Chmelař, Jiří Machala a Radek Bach). Doufáme, ţe je forma a štěstí neopustí
ani v následujících utkáních.
Muţi se připravovali od začátku ledna jednak venku, jednak v tělocvičně a
jednak na umělé trávě na turnaji ve Vřesině u Ostravy. Potěšitelná byla relativně
vysoká účast fotbalistů na tréninkových jednotkách a postupné zlepšování herního
projevu muţstva. Na turnaji ve Vřesině se sice většinou prohrávalo, ale částečně to
bylo způsobeno snahou prozkoušet hráče na různých postech v sestavě. V průběhu
zimních měsíců měl moţnost trenér muţů, pan Aleš Dome, prozkoušet několik
vytypovaných posil, z nichţ nakonec podepsali půlroční hostování tři hráči TJ Odra
Petřkovice a brankář FC Hlučín. První utkání jara, jenţ naši muţi měli odehrát na
hřišti TJ Ostrava-jih, bylo pro špatný terén odloţeno na 22. dubna. V druhém pak
jsme doma porazili Velkou Polom
1 : 0, kdyţ jedinou branku vsítil kapitán domácího celku Daniel Majer. Škoda jen
dalších velkých neproměněných šancí v prvním poločase, neboť soupeř ve snaze
zápas zvrátit ve svůj prospěch, nebo aspoň vyrovnat, proměnil konec zápasu
v obrovské drama. Doufejme, ţe ve vyrovnané soutěţi se bude našim muţům dařit
lépe neţ na podzim a podaří se uskutečnit cíl, a to záchrana 1B třídy krajské soutěţe
v kopané muţů. Na letošní rok totiţ připadá šedesáté výročí vzniku TJ Sokol Hať –

oddílu kopané a případný sestup do niţší soutěţe by tak určitě nepřidal na lesku
chystaných oslav. Ty by se měly uskutečnit první víkend v červenci. K vidění by
měli být v akci postupně naši fotbalisté od těch nejmladších aţ po ty nejdříve
narozené spolu s muţstvy pozvaných hostů. Večery by pak měly patřit dobré zábavě
při hudbě Ivo Bernatíka, skupiny Tabák a několika dalších hostů prozatím blíţe
neurčených.
Na závěr bych ještě nabídl program našich celků pro jaro 2009:
Datum
Muži
Dorost
Žáci
So 11.4.
V Klimkovicích 15,30
V Kravařích 10,15
V Háji ve Sl. 13,15
So 18.4. V Markvartovicích 16,00
V Ludgeřovicích 13,45
Ve Slavkově 09,30
St. 22.4.
V Ostrava.jih 16,30
Ne 26.4. Se Slovanem Ova. 16,00
S Rýmařovem 13,45
Se Štěpánkovicemi 10,00
So. 2.5.
V Oticích 14,00
V Bolaticích 14,45
Ne. 3.5.
V Darkovičkách 16,30
Ne. 10.5.
S Vřesinou 16,30
S Petřkovicemi 16,15
S Darkovičkami 10,00
So. 16.5.
V M. Albrechticích 10,00
Ne. 17.5.
V Píšti 16,30
V Komárově 14,00
Ne. 24.5. S Šilheřovicemi 16,30
S Bruntálem 14,15
S Melčí 10,00
So. 30.5.
V Darkovicích 16,30
Ve Svinově 14,15
Ne. 30.5.
Ve Vávrovicích 10,00
Ne. 7.6.
V Kozmicích 16,30
S Odrami 14,15
S Kobeřicemi 10,00
So. 13.6.
V Hrabové 16,30
Ne. 14.6.
V Polance 14,15
Ne. 21.6.
S Dolní Lhotou 16,30
S Dolní Lhotou 14,15
Za TJ Sokol Hať, Jiří Cima

TJ TTC HAŤ TABULKY SOUTĚŽÍ 2008 – 2009
KONEČNÉ TABULKY

KRAJSKÝ PŘEBOR MUŽŮ
1.
KATEŘINKY
A
2.
BOLATICE
A
3.
DĚHYLOV
A
4.
KLIMKOVICE A
5.
PORUBA
B
6.
HAŤ
A
7.
SVINOV
B
8.
SLEZAN OPAVA C
9.
HRABŮVKA
A
10. BOBROVNÍKY B
11. D.BENEŠOV
B
12. MAR.HORY
A

OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ 1.TŘÍDY
1.
KATEŘINKY
B
2.
BOBROVNÍKY C
3.
CHVALÍKOVICE A
4.
DĚHYLOV
C
5.
BOLATICE
B
6.
M.LAZCE
C
7.
DĚHYLOV
D
8.
SLEZAN
D
9.
HAŤ
B
10. KRAVAŘE
A
11. DARKOVICE
A
12. HRADEC
A
OKRESNÍ PŘEBOR MUŽŮ 3.TŘÍDY
1.
DĚHYLOV
E
2.
JANČÍ
A
3.
BOBROVNÍKY C
4.
KRAVAŘE
A
5.
RADUŇ
E
6.
OTICE
C
7.
HAŤ
C
8.
KATEŘINKY
D
9.
HÁJ VE SLEZ. A
10. DARKOVICE
D
11. JANČÍ
B
12. DĚHYLOV
D
OKRESNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ 1. TŘÍDY
1.
SLEZAN OPAVA A
2.
D.BENEŠOV
A
3.
KATEŘINKY
A
4.
HAŤ
A
5.
SK RADUŇ
A
6.
DARKOVICE
A
7.
DARKOVICE
B
8.
DEHYLOV
A

ŽEBŘÍČEK VŠECH HRÁČŮ STOLNÍHO TENISU TTC HAŤ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PAVEL VAŘECHA
PAVEL SMETKA
TOMÁŠ PLAČEK
JOSEF SMOLKA
JAN MIKESKA
RUDOLF ZDRAŽILA
MIROSLAV JANÍK
VOJTĚCH SOBEK

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

JŘÍ MACHALLA
PAVEL PISKALA
DALIBOR ŠTVERKA
JIŘÍ MAIER
IVANA BIERNATOVÁ
PETR KOZEL
GABRIELA PLAČKOVÁ
JAN HAJDUČEK
JAN MAIER
JOSEF KUBÍN
JOSEF ŠULER

Váţení sportovní přátelé,
rád bych Vás seznámil s uplynulou hokejovou sezónou
2008/2009. Lišila se od předchozích především novým
způsobem rozlosování. Došlo ke sloučení Okresní soutěţe a
Okresního přeboru, dvou zcela výkonnostně odlišných soutěţí.
Přihlásilo se 11 druţstev. Soutěţ se odehrála dvoukolově, na
zimních stadionech v Kravařích, Studénce a Opavě. Právě
sloučení se odrazilo na některých výsledcích. Průběh sezóny
ukázal, ţe to nebylo úplně nejšťastnější rozhodnutí, některá
utkání končila velkým brankovým rozdílem. Přesto jsme
dokázali uhrát vyrovnaná utkání proti soupeřům z loňské niţší
soutěţe, o výsledku některých utkání se rozhodovalo aţ
v samotném závěru. Nejlepším střelcem HC Hať se stal jako
obvykle Pavel Lasák s 20 vstřelenými brankami následován Jirkou Gospošem s 6
vstřelenými góly. Konečné pořadí Okresního přeboru muţů 2008/ 2009 vypadá
takto:
Tabulka soutěţe A) OP MUŢI
1. HC Buly Centrum Kravaře
2. HC AUTO KUZNÍK
3. SK Kravaře
4. HC Draci Opava
5. HC Bijci Opava
6. Slavia Malé Hoštice
7. HC Lipina Markvartovice
8. HC Prajz Hlučín
9. HC Kozel Těškovice
10. HC Hať
11. HC Jelen Kyjovice

19
19
20
18
20
20
20
20
20
20
20

16
16
15
12
9
8
8
4
5
4
1

2
1
1
3
1
3
2
3
1
2
1

1
2
4
3
10
9
10
13
14
14
18

190
141
185
144
99
97
96
62
56
59
45

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

57
34
55
56
112
128
127
118
125
120
242

34
33
31
27
19
19
18
11
11
10
3

V sezóně 2008/2009 mělo HC Hať registrovaných 26 hráčů, z toho aktivně hrajících
16 a to:

M. Baďura, Jirka Gospoš, Hříbci Michal a Petr, Konetzný René a Jiří, Kozla Petr,
Krol Petr, Lasák Pavel, Jiřík Jan, Myška Radim, Bartovec Pavel, Prchala Martin,
Vraník Martin, Strmeň Josef, Šustek Pavel a brankář, kterého nemáme vlastního a
vţdy si ho „půjčujeme“.
Během sezóny jsme jako kaţdý jiný rok pořádali vánoční bruslení, které se podle
hojné návštěvy vydařilo, a koncem března pro velký zájem opět zopakovali.
Příští sezónu pravděpodobně Okresní soutěţ vyměníme za jinou, podobnou,
hranou v Kravařích, AHL nebo PHL, všechno záleţí na dohodě s Okresním svazem
ledního hokeje v Opavě.
Rád bych Vás také pozval na internetové stránky www.hchat.cz, kde jsou všechny
podrobnosti, fotogalerie i částí utkání HC Hať.
S pozdravem za HC Hať, M.Baďura

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Heiduczková Otilie
89 let
Mauerová Marta
89 let
Chlebiš František
88 let
Turková Gertruda
88 let
Cigan Valter
88 let
Dudková Gertruda
87 let
Dragounová Hedvika
87 let
Kempný Jan
87 let
Chlebišová Hedvika
86 let
Plaček Erich
85 let
Palenčárová Helena
84 let
Gebauer Erich
84 let
Adamcová Gertruda
83 let
Kusinová Gertruda
81 let
Kuchařová Anna
81 let
Olecká Marta
81 let
Kučera Jan
80 let
Krakovková Alžběta
80 let
Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti.
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