VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XV. a XVI. zasedání zabývalo především:
- Návrhem na podání ţádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko na realizaci
projektu „Modernizace a rozšíření učebny informatiky v ZŠ a MŠ Hať―
- Návrhem na vydání souhlasného stanoviska obce k projektu „Centrum
volnočasových aktivit v obci Hať―
- Návrhem na podání ţádosti o dotaci z ROP Moravskoslezsko na realizaci
projektu „Výstavba domu sluţeb v obci Hať―
- Ţádostí majitele pozemku p.č.1397/3, k.ú. Hať, o provedení přeloţky
vodovodního přiváděče obecního vodovodu na uvedeném pozemku
- Ţádostí o vydání souhlasného stanoviska obce k návrhu změny Územního
plánu obce Hať na pozemcích p.č.1916 a 1913/5, k. ú Hať
- Postupem přípravy na realizaci investičních akcí zařazených k realizaci v roce
2009
- Návrhem na přípravu změny Územního plánu obce
- Výsledkem hospodaření obce k 15.6.2009 a návrhem na rozpočtové opatření
- Návrhem na poskytnutí účelově vázaných dotací v roce 2009 spolkům a
organizacím působícím na území obce
- Výsledkem hospodaření a závěrečným účtem za rok 2008 dobrovolného
svazku Sdruţení obcí Hlučínska
- Výsledkem hospodaření a závěrečným účtem za rok 2008 Svazku obcí
mikroregionu Hlučínsko
- Návrhem na výstavbu dětského hřiště včetně technického řešení a finančního
zabezpečení
- Poţadavkem majitele domu č.p.521 na vybudování nové dešťové kanalizace
- Ţádostí majitelů domů č.p.712 a 104, k.ú. Hať, o opravu místní komunikace
- Návrhem na úplatný převod do majetku obce pozemku označeného po
dokončení komplexních pozemkových úprav jako p.č.3201, k.ú. Hať
- Ţádostí o uzavření dohody mezi Obcí Hať, Wind Energy Systems CZ s.r.o.
Boskovice a SWPOW s.r.o. Ostrava o postoupení práv a povinností
vyplývajících ze smlouvy o spolupráci uzavřené mezi obcí Hať a Wind
Energy Systems CZ s.r.o.
ZE SCHŦZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schŧzích zabývala především:
- Návrhem na uzavření mandátní smlouvy s Regionální poradenskou agenturou
s.r.o. Brno na podání ţádosti o dotaci z Regionálního operačního programu
Moravskolezsko na stavbu „Dům sluţeb v Hati―
- Návrhem výsledku hospodaření a závěrečným účtem u dobrovolného svazku
obcí Sdruţení obcí mikroregionu Hlučínsko
- Ţádostí Florbalového clubu Hať o finanční příspěvek na organizaci
ţákovského turnaje ve florbalu

- Otázkou přidělení dotace z rozpočtu Krajského úřadu MSK na realizaci
stavby „Zvýšení bezpečnosti chodců na silnice II/469 (lávka pro pěší přes
Bečvu)―
- Sdělením Státního fondu ţivotního prostředí ČR o akceptování ţádostí obce
Hať o podporu v rámci Operačního programu ţivotní prostředí na projekt
„Hať – ČOV a splašková kanalizace―
- Zabezpečením prázdninového provozu v MŠ Hať
- Postupem prací na stavbě „Rekonstrukce MK Lipová v úseku státní hranice –
MK Dolina― - návrhem na řešení zabezpečení svahu a oplocení
- Návrhem na uzavření plánovací smlouvy pro výstavbu inţenýrských sítí k
pozemku p.č.2126/23, k.ú. Hať
- Ţádostí SDH Hať o vydání souhlasu k uţívání znaku obce na stejnokrojích
- Návrhem společnosti OZO Ostrava na moţnost občanů vyuţít mimořádných
svozů komunálního odpadu
- Poţadavky majitele domu č.p.521 na vybudování nové kanalizace pro svedení
dešťových vod z uvedené nemovitosti
- Ţádostí majitele pozemku o uzavření smlouvy o věcném břemeni pro uloţení
přípojky NN pro ČOV
- Otázkou vyúčtování vodného za rok 2008
- Cenovou nabídkou firmy Gassmont s.r.o., Ludgeřovice, na poloţení
vodovodu a plynovodu
- Úpravou výše limitu plnění při pojištění odpovědnosti za škody způsobené na
pozemních komunikacích
- Otázkou neplnění úhrad za pronájem pozemku p.č. 358/7, k.ú. Hať a
neuhrazením vodného za 2.pol. roku 2008
- Ţádostí TJ Sokol Hať o poskytnutí finančního příspěvku
- Výsledkem hospodaření a závěrečným účtem za rok 2008 Sdruţení obcí
Hlučínska
- Nabídkou Úřadu práce v Opavě na zaměstnávání občanů dlouhodobě
vedených v jeho evidenci na veřejně prospěšných pracích v obci
- Ţádostí občanů bydlících na MK Na Chromině o umístění retardérů pro
zpomalení dopravy
- Připomínkou občana k nedovolenému parkování vozidel na MK Uzavřená
- Návrhem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových na uzavření
nájemní smlouvy k pozemku p.č.1717/3, k.ú. Hať
- Ţádostí Pozemkového úřadu Opava o pomoc při řešení případu odvolání se
občana k návrhu Komplexních pozemkových úprav
- Zajištěním správce kulturního domu a objektu hasičské zbrojnice
- Technicko-organizačním zabezpečením cykloetapy na katastru obce pořádané
SOH
- Technicko-organizačním zabezpečením sportovní olympiády ţáků
příhraničních škol organizované ZŠ Hať
- Jmenováním členů výběrových komisí pro výběr zhotovitele staveb :„Lávka
pro pěší přes Bečvu―, „Parkoviště u kostela― a „Oprava MK Lipová –úsek
Bortlík―

BUDE VÁS ZAJÍMAT
♦ Co pro nás připravilo OZO Ostrava
Uţ se Vám stalo, ţe vaše popelnice byla naplněna a potřebovali jste popelnici
vysypat i mimo smluvně sjednaný termín, tj. dříve neţ 1x za 14 dní, jak máte
uvedeno ve smlouvě s firmou OZO Ostrava?
Pro tyto případy firma OZO Ostrava přišla s návrhem, jak tuto situaci řešit a
nemuset přitom měnit tarif odvozu.
Zde je nabízené řešení: občan si zakoupí v pokladně obecního úřadu plastový
ţeton v ceně 40,- Kč /1ks, který v případě potřeby mimořádného vyprázdnění
popelové nádoby na ni umístí. Takto viditelně označenou popelnici pak ve
svozový den přichystá k odvozu a problém je vyřešen. Jak jednoduché.
Případné dotazy Vám budou zodpovězeny na tel. 595 020 665.

INFORMUJEME
♦ Virtuální prohlídky Moravskoslezského kraje - www.kr-moravskoslezsky.cz
Moravskoslezský kraj se na svých webových stránkách představuje nově také
formou virtuálních prohlídek. V sekci Návštěvník - je jich k dispozici celých
třicet. Můţete se inspirovat návštěvou těch nejznámějších kulturních,
historických a technických atraktivit kraje. Budete si moci prohlíţet celý prostor
(interiér či exteriér) jako by jste byli opravdu fyzicky přítomni v konkrétní
atraktivitě. Kaţdá z těchto prohlídek je pak doplněna o řadu informací v textové
podobě, takţe potencionální návštěvník tak můţe při jejich virtuální návštěvě
spojit příjemné s uţitečným. Celý projekt virtuálních prohlídek je dostupný jak
v českém jazyce, tak pro zahraniční návštěvníky v jazyce anglickém. Do
budoucna chystá Moravskoslezský kraj zatraktivnit touto formou celou řadu
dalších neméně zajímavých a lákavých objektů leţících na jeho území.

♦ Informace o novém vzoru zelené karty, mezinárodní karty automobilového
pojištění
Na základě rozhodnutí Rady kanceláří a Evropské hospodářské komise OSN
došlo s účinností od 1.1.2009 ke změnám vzoru zelené karty.
Nový vzor zelené karty má lépe strukturované a přesněji vymezené povinné
rubriky (č. 1 – č. 10). Kromě toho poskytuje prostor pro poskytnutí dalších
praktických informací (sekce Uţitečné informace).
Za nejpodstatnější z těchto změn je skutečnost, ţe zelené karty nového vzoru jiţ
nebudou obsahovat rubriku pro podpis pojistníka a budou tudíţ platné, i kdyţ
tímto podpisem nebudou opatřeny.
Vzhledem k tomu, ţe lhůta pro pouţívání dosavadního (nezměněného) vzoru
zelené karty uplyne 31.12.2010, bude v období od 1.1.2009 do 31.12.2010 moţné

prokazovat existenci pojištění odpovědnosti jedním z následujících typů vzoru
zelené karty:
a) původním vzorem zelené karty – bez vyznačené územní platnosti pro území
Ruska, avšak s podpisem pojistníka (pouţitelným do 31.12.2010)
b) modifikovaným vzorem původního vzoru zelené karty s rozšířenou územní
platností o Rusko („RUS―), také s podpisem pojistníka (pouţitelným do
31.12.2010)
c) novým vzorem zelené karty bez podpisu pojistníka (pouţitelným obecně
nejdříve od 01.01.2009, avšak členy ČKP pouţitelným kdykoli od
01.04.2009).
Z hlediska pouţití výše uvedených typů vzoru zelené karty v praxi je třeba
zdůraznit, ţe rozměry jednotlivých rubrik nejsou závazně stanoveny, musí však
být zachovány obsahové náleţitosti, jakoţ i sled jednotlivých rubrik.
Pravidla Rady kanceláří omezují maximální formát zelené karty na velikost A4,
nicméně nevylučují pouţití menšího formátu. Vzhledem k tomu, ţe některé
pojišťovny zavádějí do praxe nové zelené karty ve formátu menším neţ A4, na
nichţ z důvodu zmenšení formátu došlo k přesunu některých rubrik z levé části
na její pravou část, sdělujeme, ţe pokud zůstane zachován sled jednotlivých
rubrik, vzhled, čitelnost a zelená barva celého dokumentu, jedná se i v těchto
případech o platnou zelenou kartu.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Třída Sluníčková
Kdyţ mi před 10 lety bývalá paní ředitelka Děrglová nabídla místo učitelky
v MŠ na „dolní― Hati, ani ve snu by mě nenapadlo, ţe zrovna tato školka - na
konci ves nice téměř u hranic s Polskem - mi přiroste tak silně k srdci. Našla
jsem tu nejen milé děti, ale také
přátelské rodiče, kteří se aktivně
zajímají o veškeré dění v MŠ a jsou
ochotni věnovat svůj volný čas
k jakékoliv spolupráci s MŠ.
Za těch 10 let se udály nejrůznější
změny. Po odchodu paní Děrglové do
důchodu, se naše MŠ stala 3. oddělením
MŠ na „horní― Hati – třídou
„ Sluníčkovou―. Oprýskaná budova
dostala „nový kabát―, byla vyměněna
stará dřevěná okna za plastová, třída
byla vybavena novým nábytkem a
zahradu zdobí nové průlezky a

houpačky, které dělají radost všem dětem.
V letošním školním roce je v naší „Sluníčkové― třídě 23 dětí ve věku od 3 do
6 let. Společně se školnicí paní Košařovou se snaţíme vytvořit dětem příjemné
prostředí, aby se dětem v MŠ líbilo a cítily se zde jako doma. Během celého
školního roku pracuji s dětmi podle školního výchovně vzdělávacího programu.
A tak si děti v MŠ nejenom společně hrají, ale také se připravují s maňáskem na
školu: kreslí, modelují, stříhají, počítají, cvičí, tančí, zpívají, poslouchají
pohádky, naučí se spoustu písniček, básniček, či hudebně pohybových her.
Velmi zajímavým dnem v týdnu je pro děti středa, protoţe kaţdé odpoledne
máme „Veselou angličtinu―, na kterou se vţdy velmi těší, jelikoţ se formou her
mají moţnost seznámit s anglickým jazykem – tzn. umí anglicky pojmenovat
barvy, nejrůznější zvířata, hračky, oblečení, své tělo, členy své rodiny,
předměty v místnosti, počítat do 10, pozdravit, představit se, poprosit o hračku
či zpívat anglické písničky.
Celý školní rok byl pro děti velmi pestrý. Hned na podzim jsme byli pouštět
na poli u pana Gajdy draky, kde součástí drakiády byla přehlídka modelů
letadel. V prosinci k nám přišel čert a Mikuláš, na vánoční besídce děti dostaly
spoustu dárků, navštívili jsme divadelní představení Michala Nesvadby v KD
v Hlučíně, do MŠ za námi přijeli třikrát herci s pohádkami. Po úspěšném zápisu
předškoláků do školy se děvčátka proměnila v berušky a chlapci v broučky a
společně jsme začali nacvičovat pásmo ke Dni matek. Koncem dubna děti
s tímto pásmem vystoupily na přehlídce mateřských škol z našeho regionu
v Šilheřovicích k 10. výročí tanečního souboru „Majíček―.
A pak uţ nastal ten dlouho očekávaný den – 9. květen, kdy děti měly moţnost
předvést své vystoupení všem maminkám a tatínkům v KD v Hati. A aby
babičky a dědečci nepřišli zkrátka, ukázaly jim děti 15. května své vystoupení
v hasičské zbrojnici.
Po těchto vystoupeních se děti těšily na školní výlet do ZOO a hlavně na
oslavu „Dne dětí―. Uţ tradičně rodiče připravili pro děti na školní zahradě
pohoštění, nechyběly nejrůznější sportovní hry, soutěţe, hledání pokladu a
opékání párků. Milým překvapením bylo poděkování rodičů za starostlivost a
péči o jejich děti paní Košařové, která odchází do důchodu. Na závěr oslav si
děti vyzkoušely jezdeckou školu na koních u Kostelníků a podívaly se na
přehlídku modelů letadel.
A co nás ještě letos čeká? Rozloučení se školním rokem a s předškoláky - jak
jinak neţ s velkým zmrzlinovým pohárem.
Závěrem bych ráda poděkovala všem rodičům za výbornou spolupráci a
popřála jim i jejich dětem krásné a prosluněné prázdniny.
Radimcová Daniela
učitelka „dolní― MŠ, třída Sluníčková

Co naši deváťáci ?
Ti letos vzali útokem Vítkovickou střední školu na Hasičské ulici. Propagace
technických oborů u nás uspěla. Celkem se přihlásilo a bylo přijato 8 ţáků. Tři
ţáci budou obráběči kovů, 2 dívky operátorky skladování, 1 automechanik, 1
truhlář a 1 mechanik strojů a zařízení s maturitou.
Na SOŠ dopravní na Moravské ulici půjdou 3 ţáci. Dva hoši vystudují
maturitní obor autotronik a provoz a ekonomiku dopravy. Jeden hoch se stane
autoklempířem.
Dva hoši si vybrali informační technologii na SPŠ elektrotechniky a
informatiky na Kratochvílově ulici.
Na SPŠ strojní ve Vítkovicích bude studovat jeden chlapec obor výpočetní
technika.Další technické obory je moţno studovat v Ostravě na SŠ
elektrotechnické, Na Jízdárně – mechanik silnoproudých zařízení, mechanik
elektronik a tříletý obor optik.
Na SŠ obchodní v Přívoze jdou tři dívky – jedna na obchodnici s maturitou a
dvě na učební obor aranţér.
Obor analýza potravin si vybrali 2 ţáci a ten budou studovat na SŠ
hotelnictví , gastronomie a sluţeb v Šilheřovicích.
Jedna dívka půjde na „zdrávku― do Opavy a bude budoucí zdravotní
asistentkou.
Na soukromou SOŠ ochrany osob a majetku byl přijat jeden ţák. A budoucí
ţokejka jde na tříletý obor chovatel koní do Kroměříţe. Novým oborem, který
otevřeli na SŠ zemědělské v Opavě je chemik operátor jeţ budou studovat dvě
dívky.Tento obor byl otevřen pro potřeby trhu. Ţáci budou mít praxi na svém
budoucím pracovišti ve farmaceutickém podniku IVAX Opava, dřívější Galena.
Jedna dívka byla přijata na Gymnázium Hladnov do oboru ţivé jazyky.
Jeden ţák je budoucí konzervatorista. Vybral si obor hudba – lesní roh.
V letošním roce vychází 31 ţáků z devátých tříd. Z toho se 12 přihlásilo na
tříleté učební obory, které ukončí výučním listem a 19 ţáků bude mít po čtyřech
letech maturitu.
Všem našim deváťákům přejeme hodně úspěchů na novém působišti.
Mgr. Rita Sobková
výchovná poradkyně

Olympiáda příhraničních škol
Na začátku června pořádala naše škola ve spolupráci
s obecním úřadem 3. ročník Sportovní olympiády
přihraničních škol. Soutěţilo 80 dětí z pěti škol – Hať,
Šilheřovice,
Píšť,
Bienkowice
a
z Gminy
Krzizanowice.Za kaţdou školu závodilo 16 dětí, 8
dívek a 8 chlapců. Závodilo se v osmi kategoriích podle
pohlaví a ročníku narození. Olympijskými disciplínami
byl běh na 60m, 300m, 600m a 1000m, hod míčkem,
šplh na tyči a skok do dálky.

Výsledky 3.ročníku sportovní olympiády
příhraničních škol:
Chlapci, rok narození 1994:
1. místo GRUD M. z G. Krzyzanowice
2. místo SKIBA M.
z Hati
3. místo LAPČÍK D. z Hati

Dívky, rok narození 1994:
1.místo UTRATA M. z Bienkowic
2.místo HAIN D.
z Gminy Kr.
3.místo BARVOVÁ B. z Hati

Chlapci – 1995
1.místo KLON K. z G. Krzyzanowice
2.místo VÁLEK J. z Hati
3.místo KRZYZOK K. z Gminy

Dívky - 1995
1.místo HANKA B. z Bienkowic
2.místo HLUCHNIKOVÁ z Píště
3.místo GRABOVSKÁ D. z Hati

Chlapci – 1996
1.místo SLÁDEK J.
ze Šilheřovic
2.místo DERKOWSKI A. z G. Krzyz.
3.místo FRYŠTACKÝ J. z Hati

Dívky - 1996
1.místo DESORTOVÁ K. z Hati
2.místo PIENTKA K. z G.Krzyzan.
3.místo MLÁKOVÁ K. ze Šilheř

Chlapci – 1997
1. místo RYCKA R. z G. Krzyzanowice
2.místo HLAVÁČ A. z Píště
3.místo GOGOLÍN V. z Hati

Dívky - 1997
1.místo KŘIKALOVÁ T. z Hati
2.místo PLAČKOVÁ G. z Hati
3.místo PAWLIK W. z Bienkowic

A kdo byl absolutním vítězem v soutěţi škol ?
1. místo
2.místo
3.místo
4.místo
5.místo

HAŤ
G.KRZYZANOWICE
BIENKOWICE
PÍŠŤ
ŠILHEŘOVICE

599,10 bodů
528,57 bodů
380,11 bodů
343,03 bodů
234,53 bodů
Mgr.Rita Sobková
hlavní organizátor

Dne 22. května pořádalo Sdruţení Němců v Čechách (Gemeinschaft
schlesisch-deutscher Freunde des Hultschiner Ländchens) jiţ IV.ročník soutěţe
v recitaci či jiné formě přednesu německé poesie (divadelní skeč, rapp),
pojmenované po básníku Josephu von Eichendorff. Akce se konala v prostorách
Evangelické kaple v Hlučíně a mezi soutěţícími byli také ţáci z polské Ratiboře
a ze základních škol na Hlučínsku. Ceny pro vítěze poskytuje Goethe Institut
Praha a Německé velvyslanectví v Praze. Soutěţ probíhala v mladší a starší
kategorii a vítězné 1.místo v kaţdé z nich bylo oceněno poukazem na 14 denní
letní prázdninový pobyt s výukou jazyka německého.
ZŠ a MŠ Hať reprezentovaly přednesem básní ţákyně Kateřina Dadáková,
Aneta Pavinská a Darina Boháčková.
Vítězkyní ve své kategorii se stala Darina Boháčková,
které byl nabídnut ředitelkou soutěţe, paní Marií Ronćka,
pobyt 18.-31.7. v rekreačním středisku DRHLENY v
Českém ráji.
Gratulujeme!

KULTURA A SPORT
Několik postřehŧ z akcí kulturní a sociální komise
Uplynulé měsíce byly pro členky a členy komise plné událostí. Kromě
pravidelných návštěv u našich starších spoluobčanů jsme opět vítali mezi
občany naší obce ty nejmenší. A ţe nás bylo opravdu hodně! Všem dětem přeji
za nás hlavně hodně zdraví , aby byly pro své rodiče sluníčkem a rodičům pak,
aby se svými dětmi proţívali to nejhezčí období v klidu a v radostech z pokroků
jejich děťátka.
Blíţil se květen a to pro nás znamená nejen Den matek v obci, ale i setkání s
těmi maminkami, které jsou uţ mnohonásobnými babičkami i prababičkami. Je
to tradiční setkání se seniorkami nad 75 let. Všichni se vţdy uţ na ně těšíme. I
letos proběhlo 8.5. v sále našeho kulturního domu. U dveří vítal maminky a
babičky starosta naší obce červenou růţí a popřál jim ještě hodně a hodně zdraví
a sil, poděkoval za jejich práci pro obec a pro rodiny, ve kterých ţijí. Naše
seniorky pak potěšili svým vystoupením ţáci ZŠ, klub seniorek z Bolatic a
místní umělci pod vedením Mgr. Kozla. Bylo to moc milé. Na tvářích našich

milých hostů bylo vidět, ţe se baví velmi dobře a ţe si svůj svátek opravdu
vychutnávají. V sále se povídalo, vzpomínalo, trochu klevetilo, zkrátka vše bylo
tak, jak má být při setkání lidí, kteří si mají o čem povídat. Babičkám jsme
přichystali i občerstvení a všem moc chutnalo. A ţe rok uteče jako voda, uţ se
těšíme na to příští setkání.
Hned druhý den,9.5., v sobotu proběhl Den matek pro všechny maminky.
Odpoledne se před kulturním domem scházely spousty dětí ZŠ a MŠ, které si
pod vedením svých p.učitelek připravily vystoupení, kterým chtěly poděkovat
maminkám za jejich práci a za péči, kterou jim věnují. A bylo se opravdu na co
dívat. Děti byly veselé, vystoupení se podařila a maminky proţily jedno krásné
odpoledne.
I neděle 10.5. byla ve znamení další krásné akce. Koncert Hudba nezná
hranic má uţ v naší obci několikaletou tradici. Hostem naší obce byl syn
Jaromíra Vejvody, autora písně Škoda lásky a spousty dalších, Josef Vejvoda –
jazzman, bubeník, skladatel a pokračovatel tradice rodu Vejvodů. Ale o něm jste
uţ četli v minulém Zpravodaji. I toto odpoledne bylo pro účastníky koncertu
plné dojmů a krásných okamţiků. Je na co vzpomínat.
Podělila jsem se s vámi o pár krásných záţitků a věřím, ţe mnohé na našich
dalších akcích, které naše komise pořádá, uvidím.
Za kulturní a sociální komisi Mgr. Jurenková Věra

OKÉNKO DO ŢIVOTA FARNOSTI
Ohlédnutí za florbalovou sezónou 2008/2009
Co vzala a co dala uplynulá sezóna z pohledu ministranta-florbalisty. Pro
někoho mohla vzít docela hodně, především co se času týče. Ale většině toho
moc nevzala, spíše rozdávala , ať uţ se jedná o radosti z výher nebo jen z toho,
ţe jsme mohli opět poklábosit s dobrými kamarády a přáteli. Jak jsem psal
v únorovém díle, tak v polovině sezóny nám patřilo 6.místo, které jsme do konce
základní části ještě o jedno místo vylepšili a skončili na 5.místě po základní
části. Navíc jsme si v posledním kole připsali rekordní výhru ligy, a to 27:5 nad
ministranty z Hlučína.
Play-off se uskutečnilo v sobotu 30.5.v šilheřovické hale. Hrálo se systémem
2 skupiny po čtyřech týmech, kde se utkal kaţdý s kaţdým. Ve skupině A byly
tyto týmy: Mariánské Hory, Šilheřovice, Píšť a Kravaře. Náš tým se dostal do
skupiny B, kterou také tvořily týmy z Vřesiny, Kobeřic a Štěpánkovic. První dva
ze skupiny postupovali do semifinále a pak uţ zbývalo odehrát jen zápasy o
3.místo a vrchol celého dne: FINÁLE.
Naše první utkání jsme sehráli proti klukům z Vřesiny. Věděli jsme, ţe to
bude velice vyrovnané aţ do úplného konce. Tak se i stalo, 15 vteřin před

koncem soupeř sníţil na rozdíl jediné branky, avšak vyhrané buly a zkušené
podrţení míče na svých holích nám přineslo první důleţité vítězství v poměru
6:5.
Druhým soupeřem byli ministranti ze Štěpánkovic, kteří své 1.utkání
prohráli a v tomto utkání museli bezpodmínečně vyhrát. To jako by jim
svazovalo ruce a my je poměrně „snadno― přehráli vysokým rozdílem 7:2 a tím
si zajistili postup do semifinále.
Ve třetím utkání proti Kobeřicím jsme chtěli pošetřit síly na další utkání,
protoţe jsme tušili, ţe narazíme na dobře hrající tým z Mariánských Hor.
Bohuţel jsme síly šetřili asi aţ moc, protoţe jsme smolně prohráli 3:4.
V semifinále jsme opravdu narazili na M. Hory, kteří ve skupině neztratili
ani bod. Od počátku to bylo velice rychlé a kdyţ se soupeř dostal do vedení 0:1,
nesloţili jsme zbraně a hráli dále svědomitě v obraně a vyráţeli do rychlých
protiútoků. V 2.třetině jsme jeden z protiútoků vyuţili a srovnali na 1:1. Bohuţel
vinou špatného střídání jsme byli vyloučeni (za příliš mnoho hráčů v poli) a
soupeř nakonec po dlouhém obléhání přesilovku vyuţil. Do třetí třetiny jsme šli
s cílem udrţet danou taktiku, avšak tu nám soupeř naboural zvýšením na 3:1.
Nemohli jsme uţ na nic čekat a vrhli se do útoku. Naráţeli jsme ale na dobře
zformovanou obranu a co prošlo, pochytal spolehlivě chytající gólman. Z dobré
defenzívy pak M. Hory vyráţeli do smrtících brejků. Otočit výsledek jsme jiţ
nedokázali a prohráli 1:6.
Zbyl nám nakonec boj o 3.místo. Soupeřem nám byli opět ministranti
z Kobeřic. Tentokrát jsme síly nešetřili a hned od začátku do hry dávali všechen
svůj um. Vyplatilo se a 1.třetinu vyhráli 3:1. Vedení jsme si ohlídali a oplatili
jim prohru ze zápasu ve skupině. Nakonec jsme vyhráli 3:2, obsadili konečné
3.místo a tak zkompletovali během tří let všechnu sadu medailí.
Ve finále si to o titul rozdaly týmy z M.Hor a Šilheřovic. Tým M.Hor
potvrdil svoji dobrou formu a sehranost všech hráčů a zaslouţeně vyhrál 8:4.
Závěrečnou tečku za ligovou sezónou 2008/2009 uděláme 20.června mší sv.
v Kravařích.

Chci poděkovat všem, kteří se
jakýmkoliv, ať malým či velkým,
přispěním podíleli na tomto skvělém
úspěchu.
Zvláštní poděkování pak patří všem
hráčŧm našeho týmu –
DÍKY HOŠI.

Za haťský tým
Vojtěch Paskuda

Ministrantský den v Olomouci
V sobotu 16.května vyrazili haťští ministranti na Ministrantský den
v olomouckém semináři. Bylo nás celkem osm, čtyři vzal otec Jan autem a tři
jsme jeli vlakem. Uţ cestou vlakem jsme si uţili spoustu legrace. Kdyţ jsme
dorazili do semináře, rozdělili nás do skupinek, které byly pojmenovány podle
svatých a ještě jsme byli rozděleni věkově: 11-13 let první, 14-15 let druhá a 16
a více let třetí skupinka. Po rozdělení jsme se měli bavit o svatém, kterého měla
daná skupinka v názvu. V deset hodin byla společná mše svatá a po ní začala
„velká hra―. Obcházeli jsme stanoviště, kde byly připraveny různé úkoly.
Například jsme museli vylévat vodu z „lodi―, abychom se nepotopili, také jsme
zkoušeli přepravovat „náklad― přes řeku pomoci lana, dále postavit co největší
věţ ze špejlí, provázku a gumiček. Také jsme si zahráli známou hru „Hutu-tutu―.
Poté uţ následovaly jen dvě stanoviště, ve kterých jsme museli poznat liturgické
předměty a také přeloţit ţalm z cizího jazyka do češtiny. Při vyhodnocení jsme
získali druhé místo v kategorii 14-15 let. Poté následoval oběd a cesta domů. Po
závěrečné modlitbě jsme se vydali na zpáteční cestu. A tak jsme dovršili
nádherně proţitý ministrantský den v Olomouci.
Za všechny zúčastněné Petr Kozel

ZE ŢIVOTA SPOLKŦ
„PŘEKRAČUJEME HRANICE“
10. výročí spolupráce SDH Hať a OSP Krzyzanowice
V letošním roce si Sbor dobrovolných hasičů v Hati připomene 10. výročí
od podpisu smlouvy o spolupráci mezi SDH Hať a OSP Krzyzanowice. Tato
připravovaná akce je vyvrcholením mnohaleté aktivní spolupráce mezi oběma
sbory. Za uplynulé období se uskutečnilo více jak 70 společných akcí, vţdy u
jednoho z partnerů. Díky programu Euroregionu Silesia je projekt
„Překračujeme hranice― spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro
regionální rozvoj.
Společné dvoudenní setkání dobrovolných hasičů partnerských obcí se
uskuteční ve dnech 18. a 19.července 2009 v Hati. Sbor dobrovolných hasičů
v Hati, jako nositel projektu, připravuje na sobotu 18.7. 2009 oficiální část
dvoudenních oslav, která bude zahájena přijetím představitelů hasičů a hostů na
Obecním úřadě v Hati vedením obce. Po oficiálním přijetí bude následovat
průvod hasičů obcí s prapory hasičských sborů. Průvod bude ukončen u kostela
sv. Matouše, ve kterém se uskuteční bohosluţba za ţivé a zemřelé hasiče. Po
bohosluţbě se všichni pozvaní účastníci přesunou do sálu kulturního domu, kde
bude zahájeno slavnostní zasedání u příleţitosti 10. výročí od podepsání

smlouvy o partnerství mezi SDH Hať a OSP Krzyzanowice. Oficiální část bude
zakončena společenským večerem pro všechny hasiče a pozvané hosty.
Nedělní program dvoudenního společného setkání bude pokračovat
v areálu za hasičskou zbrojnicí. Zde se představí hasiči se svou technikou a
budou předvedeny ukázky při zásahu (dopravní nehoda, poţár motorového
vozidla apod.). Přítomní si budou moci prohlédnout vybavení dobrovolných
hasičů jak po technické stránce (poţární automobily, čerpadla, vyprošťovací
technika apod.), tak i po materiální stránce (zásahové obleky pro hasiče, poţární
přilby, dýchací technika, komunikační prostředky - vysílačky apod.). V další
části programu budou probíhat soutěţe v poţárním sportu všech věkových
kategorií a jiné dovednostní soutěţe.
Pro všechny příznivce hasičů a hosty bude hrát k poslechu dechová
hudba, která určitě příjemně naladí všechny přítomné. Pro širokou veřejnost
bude připraveno také v areálu hasičské zbrojnice bohaté občerstvení.
Za organizační výbor
Pavel Gajda
Projekt je spolufinancován z prostředků
Evropského fondu pro regionální rozvoj

FLORBALOVÝ CLUB COBRA HAŤ se prezentuje
Váţení čtenáři haťského zpravodaje,
dovolujeme si Vás informovat o nově vzniklém Florbalovém clubu COBRA
Hať, který byl zaloţen v březnu letošního roku. Po sloţitých byrokratických
úkonech se nám podařilo získat licenci našeho clubu u České florbalové unie
v Praze, kde byli zaregistrováni následující hráči. Z celkového počtu 17
registrovaných hráčů jsou dva brankáři – viz níţe foto - zprava Cigán Lukáš a
Plonka Ondřej a 15 hráčů do pole - zleva Chrobáček Tomáš, Cigán Pavel, Fus
Alois, Vašíček Radim, Hic Daniel, Korpas Jan, Šimánek Martin, Habura Petr,
Bach Radek, Kliment Lukáš, Neděla Michal, Kozák Roman, Zezula Jakub,
Cigán Vojtěch. Sedmnáctý registrovaný hráč Hruška Jakub se z důvodu absence
na níţe uvedené fotografii nenachází.
Náš florbalový club je tedy registrován pod Českou florbalovou unií v Praze
a od příští sezóny - září 2009, se bude účastnit MS soutěţe ( 7. liga ), kde
se utká s týmy jako 1. SC Bohumín 98 B, FBC Čeladná, FBC Frýdek-Místek,
FBC Hradec nad Moravicí, FBC Kotelna Frýdlant n/O, FBC Kunčičky, FBC
Redwolfs Ostrava, IBK Basta Fidli Bílovec a SFK Havířov.
Naší domácí halou bude sportovní hala Bolatice, kde budeme také v průběhu
sezóny trénovat. Ligové zápasy neboli turnaje jsou pořádány kaţdých 14 dní.

Během jednoho turnaje tým odehraje 2 zápasy. Z tabulky postupuje do vyšší
soutěţe pouze jeden tým. Tolik tedy k naší prezentaci.

V sobotu 23. května se uskutečnil první turnaj ţáků o pohár FBC Hať pod
širým nebem, který jsme uspořádali se záměrem představit se široké veřejnosti,
jakoţto nově vzniklý Florbalový club COBRA Hať. Turnaj se uskutečnil od 8,00
hod. na tréninkovém hřišti u Základní školy v Hati. Byl rozloţen do dvou
kategorií, a to pro děti od 10-12 let a od 13-14 let. Do kaţdé kategorie se
zaregistrovalo 8 týmů z celého Hlučínska a přilehlého okolí. Turnaj začal
přivítáním soutěţících a diváků předsedou FBC COBRA Hať Michalem
Nedělou. Mladší kategorie ţáků nastoupila k zápasům jako první. Po
dynamických soubojích se na 3. místě umístil tým Vřesinští tygři, na 2. místě
tým Huberti z Hati, prvenství vybojoval tým z Bohuslavic Baby Stars. Po
předání vítězných pohárů z rukou předsedy Michala Neděly následovalo
exhibiční utkání muţů mezi FBC COBRA Hať a profesionálním týmem FBC
VLAŠÁK Bohuslavice. Zkušenější soupeř nás porazil. Po exhibičním utkání
muţů nastoupila do bojů o medaile starší kategorie ţáků, kde na 3. místě se
umístil tým 1.SC Bohumín 98 B. O 1. místo se utkaly Lasičky z Hlučína a Černí
tygři z Bolatic. Lasičkám přálo štěstí a mohly se tak radovat z vítězství. Za
vydatné podpory sponzorů, kterým tímto velice děkujeme, byla první tři místa
odměněna poháry zakoupenými obcí, medailemi a věcnými cenami, které předal
vítězům starosta obce. Pro soutěţící jsme si připravili také překvapení v podobě
ceny pro nejlepšího střelce a tomboly pro týmy, které se neúčastnily play-off. I
přesto, ţe Florbalový club COBRA Hať neměl doposud ţádné zkušenosti s
pořádáním takovéto akce, setkali jsme se s pozitivními ohlasy soutěţících i
diváků. Doufáme tedy, ţe se do budoucna stane tento turnaj ţáků tradicí.
Podrobné informace z turnaje ţáků, historie, diskuze, články, fotogalerie
včetně výsledků v nadcházející sezóně vţdy najdete na webových stránkách

našeho florbalového clubu – ww.fbchat.cz a samozřejmě i v příštích vydáních
haťského zpravodaje.
Sportu zdar a florbalu zvláště !!!!!
Michal Neděla
předseda

Sportu zdar a fotbalu zvlášť,
všem příznivcŧm a fanouškŧm haťského fotbalu.
Zanedlouho uplyne 60 let od vzniku oddílu kopané v Hati. Fotbal se stal,
především v menších a středních obcích, fenoménem, který se zejména o
víkendech snaţí vyplnit volný čas mnoha lidem. Fandové i fanynky se chodí na
fotbal nejen „vykřičet― a odreagovat, ale rovněţ pokecat se známými, ukázat se
v novém oblečení, nebo i nějaké to pivko vypít. A protoţe toto všechno v Hati
funguje uţ dlouhých šedesát let, rozhodl se výbor TJ Sokol Hať uspořádat první
červencový víkend oslavy tohoto výročí, na které si dovolujeme co nejsrdečněji
pozvat všechny naše spoluobčany.
Od pátku 3. července aţ do neděle 5. července je pro Vás v areálu TJ Sokol
Hať připravena spousta akcí a to ať uţ sportovního, nebo kulturního charakteru,
samozřejmě s bohatým občerstvením. Naší snahou bylo připravit bohatý
program v rozsahu pro všechny věkové kategorie. A kdyţ nám vyjde i obstojné
počasí, budeme mít moţná dalších deset let na co vzpomínat.

Program oslav :
Pátek 3.7.2009
17.30 hod.
20.00 hod.

zápas svobodní - ženatí
Diskokarneval Ivo Bernatíka

Sobota 4.7.2009
16.00 hod.
17.30 hod.
20.00 hod.

Ţáci: Hať—Darkovičky
staré gardy: Hať - Darkovice
Noc nejen se skupinou „Tabák―

Neděle 5.7.2009
14.30 hod.
17.00 hod.
20.00 hod.

dorost: Hať—Vřesina
exhibice: muţi - osobnosti
„Oldies― Honzy Kalvara
Za výbor TJ Sokol Hať
Jiří Cima, předseda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Baďurová Hilda

87 let

Krakovka Antonín

87 let

Císařová Gertruda

86 let

Brožová Arnošta

86 let

Korzonková Emilie

86 let

Harazimová Eliška

86 let

Steppek Karel

86 let

Kapersteinová Gertruda

84 let

Svoboda Josef

81 let

Bortlíková Edeltrauda

81 let

Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
UZAVŘENÉ SŇATKY
Veronika Paskudová ♥ Ondřej Jantač
Alena Trlifajová ♥ Martin Dudek
Veronika Holušová ♥ Daniel Majer
Jana Machalová ♥ Petr Anděl

Obecní úřad přeje novomanželům všechno nejlepší na společné
cestě životem.

