VYBRÁNO
ZE SCHŦZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schŧzích zabývala především:
- Návrhem sociální komise pro poskytnutí peněţitého daru osobám sociálně potřebným
- Návrhem dohody o zpracování mzdové agendy pro zaměstnance obce na rok 2010
- Ţádostí SDH Hať na úhradu nákladů spojených s účastí členů jednotky SDH na
soutěţích v roce 2009
- Návrhem cenových výměrů č.1-9/2010 na rok 2010
- Návrhem dodatků nájemních smluv uzavřených mezi obcí Hať a nájemci nebytových
prostor v obecních domech, kteří jsou plátci DPH
- Ţádostí o pronájem nebytových prostor v objektu technického dvora
- Výběrovým řízením na provozovatele Fitness centra Hať
- Technicko-organizačním zabezpečením XII.bálu Hlučínska
- Nabídkou Regionální rady Moravskoslezsko na velkoformátovou prezentaci projektu
„Rekonstrukce pětipavilónové ZŠ Hať- pavilon MŠ“
- Ţádostí o změnu nájemce na pronájem části pozemku p.č. 321 , k.ú. Hať (prodejní
stánek Trafiky)
- Rozhodnutím SFŢP ČR o poskytnutí podpory na spolufinancování projektu „Hať –
ČOV a splašková kanalizace“
- Návrhem na uzavření smlouvy mezi obcí Hať a společností SMP Net s.r.o. Ostrava o
zřízení věcného břemene pro vybudování plynárenského zařízení na pozemcích, které
jsou v majetku obce (p.č.2126/21, 2126/22, 1558/106,vše k.ú. Hať)
- Otázkou podání ţádosti na navrácení pojistného za 1.pololetí roku 2007 na základě
chyby v zákoně č.187/2006Sb., o nemocenském pojištění
- Otázkou výkonu práce správce kulturního domu
- Výsledkem kontroly provedené ČIŢP ČR, územní pracoviště Ostrava zaměřené na
vypouštění odpadních vod do vodního toku Bečva v obci Hať
- Zamítnutím ţádostí podaných obcí o financování z prostředků Regionálního
operačního programu projektů „Výstavba domu sluţeb v Hati“ a „Rozšíření a
modernizace učebny informatiky ZŠ a MŠ Hať“
- Uzavřením Dodatku č.1 a č.2 ke smlouvě o závazku veřejné sluţby uzavřené mezi
obcí Hať, Veolia Transport Morava a KODIS Ostrava
- Návrhem cenového výměru č.10/2010 za pronájem tenisového kurtu
- Zprávou o vyhodnocení obecního plesu včetně ekonomického vyhodnocení
- Ţádostí Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých v Opavě o finanční
příspěvek
- Vypsáním výběrového řízení na zhotovení projektové dokumentace pro výběr
dodavatele stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Nabídkou společnosti GTS Novera na poskytování telefonních sluţeb
- Zprávou o stanovení kalkulace ceny oběda pro rok 2010 ve školní jídelně
- Návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky zatíţené výstavbou trasy
přípojky NN pro ČOV
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- Návrhem smlouvy o smlouvě budoucí uzavřené mezi obcí Hať a MSK o zřízení
věcného břemene na pozemky, které jsou v majetku MSK a které budou dotčeny
výstavbou kanalizace v obci
- Zrušením výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace pro výběr
dodavatele stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“

BUDE VÁS ZAJÍMAT
POŘÍZENÍ NOVÉHO ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE
TERMÍN PODÁVÁNÍ ŢÁDOSTÍ OBČANŦ
Jak jsme Vás jiţ informovali v loňském roce, Zastupitelstvo obce Hať rozhodlo zahájit
v roce 2010 přípravu na pořízení nového Územního plánu obce Hať.
Územní plán obce limituje vyuţití území celého katastru obce. Stanovuje jeho
zastavitelné území, ve kterém podmiňuje mimo jiné i umísťování staveb, vyuţití
pozemků atd. Je proto důleţité, aby se občané seznámili s platným Územním plánem
obce. Především je dobré vědět, zda pozemek, na kterém chci stavět, je v Územním plánu
obce zahrnut do zóny pro bydlení, je přístupný z veřejné komunikace, jsou k němu
přivedeny inţenýrské sítě nebo naopak se jedná o pozemek určen např. pro zemědělskou
činnost. Stejně tak u zemědělských pozemků, pokud chceme změnit jejich kulturu a třeba
je zalesnit, je nutno tento poţadavek rovněţ zahrnout do Územního plánu obce.
Na základě těchto skutečností sdělujeme občanům, ţe termín podávání ţádostí občanů
a organizací o zahrnutí svých poţadavků do návrhu nového Územního plánu obce Hať je
do 15.května 2010.
Po tomto termínu budou všechny poţadavky vyhodnoceny pořizovatelem a
zpracovatelem návrhu nového Územního plánu obce Hať a předloţeny ke schválení či
neschválení v Zastupitelstvu obce Hať.
Za stavební referát: Cigánová Helga

Představuje se Místní akční skupina Hlučínsko
Co je to vlastně Místní akční skupina (MAS), která působí na území regionu
Hlučínska? Je to občanské sdruţení, jehoţ členy jsou podnikatelské subjekty
(v současnosti zemědělského charakteru) a oba mikroregiony hlučínské oblasti.
Vznik organizace je datován v prosinci 2006 a hlavním cílem je rozvoj celé hlučínské
oblasti. Rozvoj území byl zpracován v tzv. Strategickém plánu Leader, ve kterém byly
vytyčeny „trasy“, kterým se k rozvoji Hlučínska chceme ubírat. Tyto naplánované cesty –
odborně nazývané fiche, pomáhají veřejnému sektoru a podnikatelům Hlučínska
k získání finanční dotace z Programu rozvoje venkova. Organizace je otevřená všem
podnikatelským i nepodnikatelským subjektům, jedinou podmínkou je místo podnikání
nebo sídlo organizace na území MAS Hlučínska. Pro příjem ţádostí o dotace jsou
vyhlašovány Výzvy. V letošním roce bude vyhlášena minimálně jedna Výzva, a to
v měsíci březnu aţ dubnu.
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Máme také svého partnera ke spolupráci, kterým je polská Místní akční skupina.
Polsky se tyto organizace nazývají LGD (lokalna grupa dzialania) a ta „naše“ má sídlo
v Kietrzi a oblast působnosti v našem polském sousedství. Místní akční skupina realizuje
také své vlastní projekty. První jsme realizovali s naším polský partnerem v loňském roce
a moţná někteří podnikatelé zaznamenali naši účast na setkání v Kravařích v březnu
2009. Spolu připravujeme také další projekt, do kterého bychom chtěli zapojit celou
hlučínskou veřejnost.
Dne 9. 2. 2010 proběhla v kulturním domě v Hlučíně členská schůze Místní akční
skupiny. Kromě členů byla přítomna i řada starostů regionu Hlučínska, kteří svou účastí
vyjádřili zájem o dění v této organizaci. Pozvání na schůzi přijala rovněţ předsedkyně
naší partnerské MAS – polské LGD Plaskowyż dobrej ziemi, paní Danuta Świec.
Informace o dotacích a výzvách Místní akční skupiny jsou k dispozici na webových
stránkách MAS Hlučínsko, www.mashlucinsko.cz.
Vaše MAS Hlučínsko

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

INFORMUJEME
■ UPOZORNĚNÍ NA NEPŘÍPUSTNÉ VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD
Upozorňujeme opakovaně občany na nepřípustnost vypouštění odpadních vod bez
řádného čištění na ČOV s povolením do vod povrchových. Nečištěné odpadní vody není
povoleno vypouštět do kanalizace a kaţdý vlastník si musí zajistit vývoz své odpadní
jímky specializovanou firmou.
■ 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 2009, poskytnou informace o moţnostech podat
daňová přiznání elektronicky a také provedou vlastní výběr přiznání za rok 2009.
Pracovníci FÚ Hlučín budou k dispozici našim občanům na obecním úřadě
dne 11.3.2009 v době 9:00 - 17:00 hodin.
■ Výběr vodného za II.polotetí roku 2009
Hotovostní platbu za vodu můţete provést v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách v termínu 1.3.2010 - 15.3.2010.
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.
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■ Úhrada místního poplatku ze psŧ na rok 2010
Upozorňujeme, ţe splatnost místního poplatku ze psů je do 31.3.2010.
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 dnŧ 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.
■ Soutěţ „O nejoriginálnější kraslici Hlučínska“
Kulturní centrum Hlučín, středisko kulturní dům a Sdruţení obcí
Hlučínska vyhlašují soutěţ „O nejoriginálnější kraslici
Hlučínska“.
Máte-li zájem se soutěţe se svým výrobkem zúčastnit, doručte
kraslici do 19.3.2010 na obecní úřad v Hati. Výběrová
komise vybere v případě velkého počtu kraslic ty
nejoriginálnější, které pak budou zastupovat naši obec na soutěţi
v Hlučíně dne 25.3.2010. Tři výherci budou oceněni věcnými
cenami na slavnostní vernisáţi dne 29.3.2010 v Zámeckém
klubu na zámku v Hlučíně. Organizátoři si vyhrazují právo na
neudělení některých cen (nemusí být udělena např. 1.cena, ale např. dvě 2.ceny, apod.).
Výstava všech doručených kraslic bude od 29.3. do 6.4.2010 v Zámeckém klubu na
zámku v Hlučíně denně mimo sobotu a velikonoční pondělí (5.dubna) od 10.00-16.00
hodin.
■ Informace občanŧm při hledání zaměstnání
Na webových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí http://portal.mpsv.cz/sz
mohou občané hledající zaměstnání 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.
■ Soutěţ o nejlepší návrh na vlajku Sdruţení obcí Hlučínska
SOH sdruţující 27 obcí a měst a 4 městské části Ostravy a Opavy z regionu Hlučínska
vyhlašuje soutěţ o nejlepší návrh na vlajku SOH, která by měla respektovat barvy
Slezska (modrá, ţlutá-zlatá).
SOH má jiţ několik let své logo, které vzniklo díky návrhu veřejnosti, a pro různé
slavnostní příleţitosti by si chtělo pořídit i vlajku SOH.
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Zájemci o účast v soutěţi mohou své návrhy zasílat v obálkách s označením „Soutěţ –
Vlajka SOH“, s označením kontaktů a adresy tvůrce návrhu na obálce i na návrzích (!),
v termínu do 31.3.2010 na adresu:
Sdruţení obcí Hlučínska
OÚ Bolatice
Hlučínská 3
747 23 Bolatice
popř. na e-mailovou adresu: bolatice@bolatice.cz.
Nejlepší návrhy budou odměněny finanční odměnou
v celkové výši 6000,- Kč.
■ 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 27.3.2010.
Místa a čas přistavení kontejnerů:
7.00 – 11.00 hod. – technický dvŧr, 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!!!
■ Seminář ke schváleným Zásadám pro poskytování finančních příspěvkŧ na
hospodaření v lesích v roce 2010
KÚ MSK, odbor ţivotního prostředí a zemědělství, pořádá seminář pro vlastníky lesa a
odborné lesní hospodáře dne 3.března 2010 se zahájením v 9.00 hodin v budově
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, v zasedací místnosti č.dv.C210, Ostrava a
dne 4.března 2010 se zahájením v 10.00 hodin v sále Společenského domu Bruntál,
Ruská 14.
Bliţší informace a program semináře naleznete na úřední desce OÚ.

PODĚKOVÁNÍ

A PŘÁNÍ

Výroční, desátá Tříkrálová sbírka roku 2010,
kterou organizovala Charita Hlučín ve 25 obcích regionu Hlučínsko.
Byla vykoledovaná štědrá částka 1 610 058 Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, coţ
představuje sumu 1 046 537,70 Kč.
Na tomto výtečném výsledku se podílelo i přes nepřízeň počasí skoro 300
dobrovolnických skupin koledníků z řad dětí i dospělých z celého regionu Hlučínsko.
Charita Hlučín děkuje touto cestou všem, kteří nám v průběhu sbírky ze všech sil
pomáhali, povzbuzovali a byli nám oporou.
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Velký dík patří starostům, místostarostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli
vstříc při pečetění a rozpečetění charitních 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, poţehnali koledníkům na jejich
„tříkrálovou cestu“ a informovali své farníky o výsledcích Tříkrálové sbírky.
Srdečný dík patří všem velkým i malým koledníkům, kteří radostně přinášeli poselství
pokoje, lásky a míru do Vašich domácností. Velký dík a úcta patří také Vám všem, lidem
dobré vůle, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim do kasiček.
Lukáš Volný, Kateřina Krzikallová

Tříkrálová sbírka 2010 Charita Hlučín
OBEC

vybraná částka
2010

OBEC

Antošovice
Dolní Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín - Bobrovníky
Bohuslavice

15 254 Kč
101 880 Kč
12 666 Kč
27 107 Kč
76 700 Kč

Bolatice
Borová

112 695 Kč

Darkovice
Hlučín - Darkovičky
Hať
Hlučín - město
Chuchelná
Kozmice

42 181 Kč
56 754 Kč
84 022 Kč
176 525 Kč
41 075 Kč
62 405 Kč

Kobeřice

104 450 Kč Celkem:

vybraná částka
2010

Kravaře
Kravaře-Kouty

200 011 Kč

Ludgeřovice
Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada

114 599 Kč
25 863 Kč
64 550 Kč
24 199 Kč
30 540 Kč
20 061 Kč
58 148 Kč
96 606 Kč
5 582 Kč
35 980 Kč
20 205 Kč
1 610 058 Kč

Koncert haťské scholy
Pro mnohé z nás není tajemstvím, ţe v sousedních Krzyzanowicích je zámek
Lichnovských, ve kterém je ústav pro postiţenou mládeţ a dospělé. Jiţ několik desítek
let je v majetku Kongregace řádových sester sv.Františka (Františkánek). Filiálka této
kongregace je také u nás na faře v Hati. Řádové sestry s péči jím vlastní se starají o
několik desítek chovanců ústavu. V neděli 31.1.2010 uspořádala naše schola v zámecké
kapli nádherný koncert duchovní hudby pro řádové sestry a některé z chovanců, kterým
to jejich zdravotní stav umoţnil.
Schola doplněná o Petra Císaře, kterou doprovázeli Adam Paskuda a Petr Kozel na
housle a Veronika Kozlová na klávesy, více jak hodinu rozdávala hudbou radost a taky
tak trochu děkovala řádovým sestrám za jejich péči o chovance.
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Měl jsem to štěstí, ţe jsem ještě s několika přáteli a děkanem P. Svobodou mohl být
koncertu přítomen. Domnívám se, ţe počin naší scholy zaslouţí uznání a proto jim chci
za akci, která byla nejen jejich prezentací, ale také vyjadřovala jejich hluboce lidský
postoj, upřímně poděkovat.
Děkuji, byli jste skvělí!
Pavel Kotlář, starosta obce

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZÁPIS DĚTÍ DO
MATEŘSKÉ ŠKOLY V HATI
pro školní rok 2010 – 2011 se koná
16. března v budově MŠ Na Chromině 2
od 9.00 hod. do 11.00 hod.
od 13.00 hod. do 15.00 hod.
17. března v budově MŠ Dělená 1
od 10.00 hod. do 11.00 hod.
od 14.00 hod. do 15.00 hod.
pro vaše dítě zajistíme
- výchovné činnosti podle rámcového vzdělávacího programu pro předškolní
vzdělávání
- kulturní akce
- krouţek angličtiny
vzít s sebou
- rodný list dítěte
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Zelený den
Jednoho dne jsme se my deváťáci rozhodli, ţe uspořádáme den, kdy vyzveme všechny
ţáky naší školy, aby si na sebe oblékli věci v jedné barvě. Nejdřív jsme zvaţovali jakou
barvu vybrat a dlouho jsme se dohadovali, nakonec jsme se shodli, ţe zelená bude ta
pravá. Hned ve chvíli, kdy jsme si to ujasnili, jsme začali dělat plakát, abychom ho
ukázali naší třídní učitelce, které se nápad líbil a tak nám Zelený Den schválila. Šli jsme
dělat další plakáty a hned o přestávce jsme to všude vyvěsili a chodili jsme i po třídách a
oznamovali to. Chtěli jsme mít jistotu, ţe to budou vědět všichni. Na ten den 27.1.2010
jsme měli připraveno plno bonbónů, oplatek, lízátek a diplomů jako odměny. Kdyţ uţ
byl Zelený Den tady,
nestačili jsme se divit, jak to
všichni vzali opravdu váţně.
Celý niţší stupeň byl
v zeleném, včetně učitelů.
Byl to fajn pohled na
všechny v zeleném. Nejlépe
oblečený učitel byl pan
Jurenka, který to pojal
s humorem. Nejlépe oblečení
ţáci byli Dominik Švenda a
Ondřej Tesař. Myslím, ţe se
ten den povedl a mohli
bychom někdy v budoucnu
podobnou akci zopakovat.
Napsala: Lenka Glacová,
9.třída

Co se děje na naší škole?
I v roce 2010 jsme se vrhli do dalších soutěţí a akcí. O „Zeleném dni“ jste uţ četli,
pak si v lednu ţáci 8. tříd poslechli přednášku MUDr. Martináskové.
Ţáci 6. třídy se zúčastnili turnaje ve florbalu. Největšího úspěchu ve sportu v tomto
období dosáhla děvčata z 6.-9. tříd. Okresní kolo ve stolním tenise ţákyně G.Plačková a
N. Dušková z 6.- 7.třídy vyhrály. Jejich starší kamarádky z 8.-9.tř I. Biernatová a K.
Desortová byly na druhém místě. Blahopřejeme ještě jednou!!
Začátkem února proběhl na chatě Kmínek na Bumbálce lyţařský výcvik. Děti byly
spokojené a sněhu měly, jako u nás, víc neţ dost.
První stupeň měl v únoru loutkové představení a na ty starší čeká vystoupení skupiny
historického šermu. No a samozřejmě si všichni uţili jarní prázdniny!
Mgr. Jurenková Věra
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Maškarní ples a naše děti
24.ledna 2010 se konal v sále kulturního domu tradiční dětský maškarní ples. Celý
program měl na starosti klaun Karel a jeho pomocnice. Při různých hrátkách bylo hodně
křiku a veselí. Občas se do her zapojili i rodiče. Děti měly překrásné masky a rej si
pořádně uţily.
Maminky se postaraly o velice bohatou tombolu. Bylo z čeho vybírat. Také bufet se
staral a děti si pochutnávaly na dobrotách. Tradiční hranolky měli snad všichni a ţe
chutnaly!!!!!!!!
Těšíme se na příště.
Eliška Petříková a Zuzana Dudková z 5.třídy
24.ledna 2010 se konal maškarní ples i v Darkovicích. Tam se o naše děti v programu
staral klaun Evţen s klaunicí Evţenií a malou Evţeninkou. Program byl plný zábavy a
legrace. Tančilo se, zpívalo, lovily rybičky, prolézalo se tunelem, točilo se plastovými
talíři na tyči, házelo se na dřevěné tyče a další a další hry. Nezklamal ani výborně
zásobený bufet. Také do tomboly darovaly maminky spoustu hraček a při losování si
všichni uţili. Kdo nic nevyhrál, dostal aspoň omalovánku. Ples skončil a lidé se
rozcházeli domů. Brzy bude zase !!!!
Tereza Konetzná , 5. Třída

Co dělají děti, kdyţ je tolik sněhu?
Zima je pro děti to nejpěknější období. Přijde Mikuláš, jsou Vánoce, a dá se dělat
spousta věcí.
Jeden vezme lyţe, jiný sáně, další zase lopatu. A uţ to sviští z kopce! Ti starší, hlavně
kluci, si vezmou snowboard. A jedou, křičí, halekají, výskají, aţ jim uši zaléhají.
Pak nastane doba, ţe uţ se starším dětem jezdit nechce. Většinou pak po mladších házejí
sněhovými koulemi. A to je pak povyku a křiku!
Po sněhové válce se děti domluví, ţe si postaví sněhuláka. Někdo vezme mrkev, další
uhlí a hrnec a jiný uválí koule. A sněhulák je na světě!
Na další den se mladší děti se staršími domluví, ţe si udělají klouzačku. A tak všichni
nosí kbelíčky s vodou a polévají kus silnice, kde nejezdí auta. Přes noc to zmrzne a pak
uţ to jen fičí a v tom hluku není slyšet vlastního slova.
Tolik a ještě mnohem víc se dá dělat v zimě. Takhle asi vypadá zima. Ať ţije
zima!!!!!!!
Zuzana Kielarová, 8.A
Kdyţ napadne sníh, někteří to vidí jako radost, jiní jako utrpení. Hrát si na kopci,
sjíţdět ho dolů na lyţích, sáňkách, bobech nebo jiným dobře klouzavým prostředkem je
zábavné.
Ale odhazovat sníh je pro někoho zábava a pro někoho absolutní ztráta času. Někteří
ven ani nepáchnou, jiní by chtěli, ale nemůţou.
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Co můţe být lepšího, neţ být venku s kamarády, hrát si s nimi, dělat neuvěřitelné věci,
stavět iglů ze sněhu, bunkry, sněhuláky a přitom si zachovat zdraví. Zůstat zdravý a celý
pohromadě není vţdy snadné. Co kdyţ se něco stane?
Nachladíme se, spadneme a zlomíme si něco, nebo nastane jiný problém?
Co myslíte? Je lepší sedět doma, nebo jít ven, podstoupit to riziko, a pak se vrátit plný
radosti a vzpomínek? To uţ nechám na vás.
František Krupa, 8.A
Ţe nás tuto zimu sníh opravdu překvapil! Uţ dlouho taková zima nebyla. Děti se na
zimu těší, hlavně ţe budou sáňkovat a tak té letošní si opravdu uţívají. Pro ně ţádná
nebyla tak tuhá, jako ta letošní. A tak se denně vydávají sáňkovat, lyţovat, bobovat,
bruslit. Je to super!
Staví sněhuláky, bunkry, iglů. Letos se skutečně vyřádí. A já s nimi.
Alexandra Langová, 5.tř

1.pololetí školního roku 2009/2010
skončilo ve čtvrtek 28.ledna 2010.
A s jakými výsledky?
☺Na vysvědčení bylo napsáno 1876 výborných, 699 chvalitebných, 304 dobrých, 62
dostatečných a 1 nedostatečná.
☺ZŠ Hať navštěvuje celkem 249 ţáků, z toho je 129 chlapců a 120 dívek.
☺1.stupeň, to jsou ţáci 1.-5. tříd, navštěvuje 112 ţáků.
☺Vyznamenání získalo 143 ţáků a z toho mělo samé jedničky 66 ţáků.
☺Nejlepší průměr ze všech známek byl v 1.třídě, bylo to 1,02. A nejhorší průměr byl
1,94.
A jak to bylo s docházkou do školy?
☺Bylo zameškáno celkem 10962 vyučovacích hodin.
☺Všechny hodiny byly řádně omluvené rodiči nebo lékařem.
☺Opět prvenství má 1.třída. Její ţáci zameškali nejméně, a to v průměru 25 hodin na
ţáka.
☺Ale jsou i třídy, kde je absence vyšší neţ 80 hodin na ţáka. Jsou to skoro 3 týdny, při
týdenní dotaci 31 hodin.
Ţáci docházeli do nepovinných předmětů a krouţků. Do náboţenství je přihlášeno 125
ţáků, hlavně z 1.stupně, těch dochází 91. Jinak jsou to sportovní hry, keramika, psaní
všemi deseti, angličtina, výtvarný krouţek, letecké modelářství, volejbal, míčové hry,
dovedné ruce a jiné.
Mgr. Rita Sobková
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ZE ŢIVOTA SPOLKŦ
Tuhá zima také v naší obci odřízla lesní zvěř od potravy
Zima znovu ukázala svojí sílu. Hory sněhu zavalily naši přírodu a ke všemu se na
povrchu silné sněhové pokrývky udělal ledový škraloup. Mrazivé počasí je macešské ke
zvěři na polích a v lese. Pro zvěř ţijící v naši honitbě toto počasí přineslo hladové dny a
taky další nepříjemnou a smrtelnou hrozbu.
Někdy stačí, kdyţ zvěř hluční lidé na běţkách, nebo při procházce vyplaší. Sníh se
zledovatělou vrstvou je zejména pro srnčí zvěř nejhorší terén. Zvěř se těţko dostane k
potravě, a navíc si při pohybu o zledovatělý škraloup odírá spárky. V podobných
podmínkách je nezbytné, aby se myslivci o zvěř ve svých honitbách opravdu dobře
postarali. Zvěř samozřejmě potřebuje
kvalitní jadrné krmivo, seno a také
zelenou sloţku, ke které se nyní jen těţko
prohrabe. V zimě přichází hladová zvěř
do blízkosti domů a zahrad. Proto je
v této situaci vhodné, aby si zahrádkáři
zkontrolovali oplocení svých zahrad a
případně ochranu stromů. Hladová zvěř,
hlavně zajíci, se totiţ v nouzi pustí do
mladých a nechráněných dřevin.
Nelehká situace zvěře ještě více zavazuje naše myslivce v Hati k nutnému
přikrmování zvěře. Přes obtíţnou cestu závějemi se často vydávají ke krmelcům
s kvalitním krmivem na zádech. Hodně nepříjemný je jiţ zmíněný ledový škraloup. Zvěř
se do něj boří a můţe se o led váţně poranit. Předejít tomu prakticky nelze. Myslivci
proto zatím s nadějí čekají aţ led roztaje a podmínky se zlepší. Současné počasí a
zasněţená příroda lákají ven lidi, kteří často na procházku berou i psy. Pokud se chovají
neukázněně a nechají psy volně běhat, zvěř pak klid nemá a je ve velkém ohroţení.
Občané by si toto měli uvědomit, a hlavně nyní dopřát zvěři trochu více klidu. A navíc podle zákona o myslivosti a zákona o lesích není moţno nechat psa volně pobíhat
v přírodě. Snaţme se abychom pro naši zvěř nebyli ještě větší nepřítel, neţ sníh a krutý
mráz.

- barva (krev)
po poranění
končetin zvěře.
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Tvrdý je ţivot zvěře v měsících sněhu. Kaţdá i sebemenší péče, kterou myslivec nebo
dobrý člověk přispěje k zmírnění nouze strádající zvěře, je vlastně částečně splaceným
dluhem matce přírodě za její štědrost a krásu.
Za MS Hubert Hať: Jan Legerski

POZVÁNKA
na
VALNOU HROMADU
HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA HAŤ
Datum konání: 5. 3. 2010 v 18.00 hodin
Místo konání: Hasičská zbrojnice - sál
Lipová 10, Hať
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatele a skrutátora
3. Zpráva o činnosti za rok 2009
4. Zpráva o finančním hospodaření společnosti za rok 2009
5. Odměny členům výboru HS za rok 2009
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr
Prezentace členů honebního společenstva bude probíhat v místě konání valné hromady.
Členové se při prezentaci prokáţí platným občanským průkazem. Právnické osoby se
prokáţí ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce člena se prokáţe písemnou
ověřenou plnou mocí, v níţ bude uvedeno rodné číslo, popř. IČO zastupovaného.
Členům honebního společenstva bude před zahájením valné hromady vyplacen nájem za
rok 2010.
Pavel G a j d a , v.r.
starosta honebního společenstva Hať
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FBC COBRA Hať
mistrovská utkání v domácí hale v Bolaticích
14.2.2010 - v 8
Bílovec 2:3

00

hod. FBC Cobra Hať : IBK Basta Fidli

Poslední domácí turnaj v Bolaticích sliboval solidní podívanou. Hned v prvním
zápase vyzval náš tým hosty z Bílovce, IBK Basta Fidli. Z tohoto zápasu jsme si slibovali
odvézt body.
První třetina byla z obou stran zlehka ospalá. Bílovec se však probudil rychleji a
skvěle chytajícímu Segiňovi dal dva rychlé góly. Více ze hry v té chvíli měli IBK, které
vstřelené branky katapultovaly na koně. Jen zřídka jsme si vypracovali akci, která
nekončila na obraně soupeřů. Tuto smůlu prolomili aţ koncem první třetiny Michal
Neděla a Jakub Zezula. První zmiňovaný z rohu nastřelil míček před bránu a po teči
Zezuly se stav měnil na 1:2 v neprospěch Hati.
Druhou třetinu se Cobry dostaly do silnější ofenzívy a soupeře zatlačily do pásma.
Ale ani s pomocí přesilových her se nedařilo překonat gólmana hostů. Pokud se Basta
Fidli dostala do šance, Segiň s přehledem vychytával jejich pokusy. Po dlouhém gólovém
trápení se Hať dočkala srovnání aţ koncem druhé třetiny. Hlavními aktéry byli opět
Neděla a Zezula, nyní však v opačných pozicích. Zezula od mantinelu přihrál na střed
hřiště a Neděla pohotovou střelou srovnal.
Třetí třetina se stala bohuţel tragickou, kdy po mnoha vyloučeních na straně
Cober, soupeř vyuţil jednu ze svých přesilových her. I kdyţ se ještě Korpasŧv a
Cigánŧv útok snaţil zápas minimálně srovnat, světelná tabule se zastavila na 2:3.
Hati se uţ nepodařilo vyrovnat a body, které měly být naše, vykradl tým IBK.
Statistiky utkání:
FBC Cobra Hať : IBK Basta Fidli 2:3 (1:2 ; 1:0 ; 0:1)
Vyloučení:
Michal Neděla 2 minuty – Sekání
Lukáš Kliment 4 minuty – Špatné střídání, Bránění ve hře
Jakub Zezula 2 minuty - Bránění ve hře

Kanadské bodování:
Michal Neděla 1 + 1
Jakub Zezula 1 + 1
14.2.2010 - v 10 30 hod. FBC Hradec nad Moravicí : FBC Cobra Hať 4:4
Souboj druhého a desátého týmu soutěţe se dal označit jako jednoznačný.
V minulém zápase nám Hradec dal výhrou 11:0 jasně najevo, ţe pro něho nejsme
soupeřem. Hať však předvedla, ţe tomu tak vţdy být nemusí.
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Domácí atmosféra, diváci a sympatie nehrajících týmů byli jasně v náš prospěch. První
třetina začala ve vraţedném tempu, ale střely soupeřů vykrývala výborně hrající obrana a
brankář Lukáš Cigán. Hradec byl v první třetině opravdu při chuti. Nakonec se mu
podařilo proměnit jednu ze svých mnoha šancí a vedení 1:0 vypadalo, ţe nastartuje
brankostroj soupeře.
Však jako blesk z čistého nebe přišel gól Jakuba Hrušky, který vystřelil z půlky hřiště a
zaváhání gólmana bylo dokonale potrestáno. Bojovnost celého týmu a bravůrně chytající
gólman nám po první třetině zajistil vyrovnaný stav 1:1.
Druhé dějství navázalo na to první a Hradec šel do vedení, kdyţ ve třetí minutě prostřelil
dělovkou Cigána. V druhé třetině jiţ branka nepadla a tak Hať drţela stále kontaktní
skóre 2:1.
Do poslední části jsme vkročili skvěle, kdyţ po vybojovaném míčku před brankou
Hradce backhandem srovnal Martin Šimánek. Radost trvala pouze osm sekund a soupeř
opět vedl. Stav 3:2. Po faulu v obranném pásmu Hradce, si míček postavil na volný úder
Michal Neděla a svou nečekanou střelu protavil v branku. Hektický průběh třetiny
vyuţil znovu soupeř. Ve čtvrté minutě ukazovala světelná tabule skóre 4:3 pro Hradec
nad Moravicí. Poslední naději drţela obranná hra Hati, která nechtěla soupeři dovolit
odskočit na rozdíl dvou gólů. Navíc jsme se mohli dočkat srovnání, kdyţ po přihrávce V.
Cigána střílel do odkryté klece Kozák, ten však nebyl úspěšný. Uhrát plichtu s adeptem
na postup se nám nakonec povedlo. Aţ dvě sekundy před koncem z volného úderu
skóruje po přihrávce Neděly, Radim Vašíček.
Tento zápas stál hodně sil, ale rychlé tempo, dobrá hra dozadu, proměňování šancí a
vynikající výkon Lukáše Cigána v bráně, zajistil vytouţený bod pro florbalový club
Cobra Hať.
Statistiky utkání:
FBC Hradec nad Moravicí : FBC Cobra Hať 4:4 (1:1 ; 1:0 ; 2:3)
Vyloučení:
Roman Kozák 2 minuty – Sekání
Kanadské bodování:
Michal Neděla 1 + 1
Radim Vašíček 1 + 0
Jakub Hruška 1 + 0
Martin Šimánek 1 + 0
Jakub Zezula 0 + 1
Tolik tedy závěrem přiblíţení obou mistrovských utkání Cobry Hať v domácím ligovém
turnaji v Bolaticích. Bliţší informace, diskuze, tabulky, zápasy, statistiky, foto, video atd.
najdete na našich webových stránkách www.fbchat.cz.
Ţivot v pohybu, florbal v ţivotě !!!
Michal Neděla, předseda
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Zima v TJ Sokol Hať
I kdyţ to tak zatím venku nevypadá, na dveře nám pomalu začíná klepat jaro. Po letošní
zimě se uţ asi kaţdý z nás na toto roční období pořádně těší. Zima letos nezaskočila
tradičně jenom cestáře, ale taky mnoho z nás. S přibývajícím sluníčkem se k nám, jako
kaţdoročně, vrací i fotbalové soutěţe. V mimo soutěţním období se ale v naší TJ rovněţ
nezahálelo. Podařilo se nám v našem areálu nechat vykácet další topoly, jenţ byly ve
velmi špatném stavu a spadem větví ohroţovaly návštěvníky hřiště. Za obrovské pomoci
Obecního úřadu v Hati se podařilo renovovat příjezdové komunikace v areálu, za coţ
bychom touto cestou chtěli poděkovat celému obecnímu zastupitelstvu. Rovněţ tradiční
ples Sportovců se vydařil nad poměry a to i díky sponzorům, kteří svými dary udělali
z losování tomboly téměř hodinovou záleţitost. No a jak uţ jsem předeslal, všichni uţ se
začínáme těšit na jarní část fotbalových soutěţí. Oproti podzimu nám přibude domácích
zápasů a tak nezbývá, neţ doufat, ţe se poctivá zimní příprava našich fotbalistů bude
projevovat i bodově a ţe nás všechny společně ten fotbal bude zase bavit o trochu víc.
Za výbor TJ Sokol Hať, Jiří Cima

Zimní období v TJ Sokol Hať
Leden!!! To je měsíc, ve kterém se rozjíţdí jak jistě všichni dobře víme nejen plesová
sezona,ale také zimní přípravy všech haťských fotbalových druţstev.
Ţáci pod vedením trenérů Hrušky R,Chmelaře R.,Starowicze M. a trenéra brankářů
Němce M. začali zimní přípravu v první půli měsíce ledna. Druţstvo se scházelo a pořád
schází vţdy ve středu a v neděli, přičemţ průměrná docházka dosahuje i přes období
různých nemocí v celku solidních parametrů, a to dvou aţ tří brankářů a osmi aţ deseti
hráčů do pole.
Za zmínění stojí i velice dobře připravený školní vánoční turnaj,který se konal
28.12.2009 s pomocí a organizací pánů Němce a Starowicze, který měl dvě kategorie.
Podrobněji se o tomto turnaji dočtete v samostatném článku.
Dorostenci svou přípravu na jarní část sezony 2009/2010 začali 5.ledna 2010. Trenéři
Šula,Gajdošík s pomocnými asistenty Mikulou a Ondrůšem začali ordinovat opravdu
nemilosrdné tréninkové dávky, které, světe div se, aţ na malé výjimky, které jak se říká
potvrzují pravidlo, neodradily dorostence od rozdělané práce a průměrně se venku
potaţmo v tělocvičně objevuje okolo desíti a více hráčů. Odměnou jim za to můţe býti a
všichni i doufáme, ţe bude, také soustředění, které slouţí k vyladění nedostatků fyzické
kondice. Na řadu samozřejmě s postupem času přijdou i herní věci s míčem a hlavně tolik
potřebné utuţení kolektivu. Starší hráči dorostu pak trénují s muţstvem muţů, a ne jeden
se vměstnal i do přípravných duelů našeho prvního muţstva, ve kterém obstáli. I to
svědčí o dobré práci s mládeţí v Hati.
Naše první muţstvo začalo zimní dril tak jako dorostenci 5.ledna 2010. Vedení TJ
Sokol Hať ponechalo v roli hlavního kouče dle očekávání Čecháčka Petra.Důvěru a
prodlouţení spolupráce si svými podzimními výkony vyslouţil i vedoucí muţstva Kupka
Jiří a realizační tým pak byl doplněn o asistenta trenéra a to Konečného Jiřího
z Ludgeřovic.
Toto silné trio pak jiţ zmiňovaného pátého ledna odstartovalo veliký maratón
tréninkových procesů a přípravných utkání, který by měl vyvrcholit na jaře a to
28.března, kdy je na programu první jarní ligové kolo (Hať-Vřesina). Muţi se scházejí
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v průměrném počtu deseti aţ patnácti hráčů, přičemţ první hodinu tréninku stráví vţdy
venku a druhou pak v haťské tělocvičně. Na řadu přišla i přípravná utkání a to na umělé
trávě ve Vřesině u Ostravy, kde se uskutečnil tradiční zimní turnaj muţů a postupně naši
borci změřili síly s druţstvy Staré Bělé, Mokrých Lazců, Hrabové, Vítkovic U18 a
Ostravy-Jih. Na jiţ zmíněném turnaji se zkouší různé sloţení jak defenzivních tak i
ofenzivních řad. Zvaţuje se také vhodné doplnění hráčského kádru, který jisto jistě dozná
jistých změn jak hráčů z okolních měst a vesnic, rovněţ se nemůţe vyloučit zařazení a
tudíţ posílení i hráčů z druţstva dorostu, kde se jeví hned několik vynikajících
budoucností haťské kopané. Mluvit však o moţném posílení je ještě brzy, stále se ještě
budou zkoušet různé varianty, ale jedno jméno prozradit můţeme a to na post
nejcitlivější, tedy na post brankářské jedničky byl angaţován Ţlab Michal, který přichází
ze sousedních Ludgeřovic, aby nahradil zraněného Havránka,který má po operaci
kříţových vazů.
Michal Pěntka

Vánoční turnaj v malé kopané
Dne 28.12. 2009 se uskutečnil v tělocvičně v Hati jiţ druhý ročník. Zúčastnilo se ho 8
druţstev ve dvou věkových kategoriích.
I.kategorie (1. – 4. třída):
BOBŘI (Radek Knybel, Matěj Myška, Filip Myška, Richard Marčák)
PEPSONI (Vojtěch Bedrlík, Jan Cigán, David Plaček, Tomáš Kalvar)
MANCHESTER (Vojtěch Lis, Tomáš Florián, Tomáš Němec, Ondřej Pěknik)
II.kategorie (5. – 9. třída):
KOBRA HAŤ (Marek Janoš, Jakub Šuleř, Pavel Kolář, Adam Heglas)
SANTOVÉ (Dominik Novák, Jakub Hejduk, Ondřej Chmelař, Lukáš Hříbek)
HUBERTI (Ondřej Zhaňal, Luboš Machala, Michal Tesař, Jakub Šimčík)
JAWA (Michal Kupka, Jan Fryštácký, Milan Fryštácký, Ondřej Tesař)
ANTI-TALENTI (Lukáš Štverka, Pavel Hlaváček, Jakub Bortlík, Dominik Švenda, Jan
Válek).
V I. kategorii kaţdé druţstvo odehrálo dva zápasy a po součtu bodů se umístili takto:
1. místo: PEPSONI
(6 bodŧ)
2. místo: BOBŘI
(1 bod)
3. místo: MANCHESTER (1 bod).
O umístění na druhém a třetím místě se rozhodlo po pokutových kopech.
V II. kategorii kaţdé druţstvo odehrálo čtyři zápasy a po součtu bodů se umístili takto:
1. místo: JAWA
(10 bodŧ)
2. místo: HUBERTI
(7 bodŧ)
3. místo: ANTI-TALENTI (6 bodŧ)
4. místo: SANTOVÉ
(4 body)
5. místo: KOBRA HAŤ
(0 bodŧ).
Všichni hráči byli za své umístěni oceněni drobnými věcnými cenami a diplomy, které
sponzoroval TJ Sokol Hať. Všem blahopřejeme. K přátelské, ale i bojovné atmosféře,
kromě zúčastněných hráčů, přispěli i fanoušci z řad rodičů a kamarádů, za coţ všem
děkujeme a těšíme se na další fotbalový turnaj, který se uskuteční jiţ o Velikonocích.
Organizátoři akce, trenéři žáků Michal Starowicz a Michal Němec
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ROZPIS ZÁPASŮ - 2009/2010 JARO

MUŽI A

MUŽI B

MÍSTO

28.3.
4.4.
10.4.
11.4.
17.4.
18.4.
24.4.
25.4.
1.5.
2.5.
8.5.
9.5.
15.5.
22.5.
23.5.
29.5.
30.5.
5.6.
6.6.
12.6.
13.6.
20.6.

ČAS

NE
Hať - Vřesina
NE
Hať - Klimkovice
SO
NE Hať -D. Benešov B
SO
Darkovice - Hať
NE
SO
NE
Hať - Ostrava jih
SO
NE
Kozmice - Hať
SO
NE
Hať - D. Lhota
SO
Hrabová - Hať
SO
NE
Hať - Darkovičky
SO
NE Markvartovice - Hať
SO
NE
Hať - V.Polom
SO
NE
Píšť - Hať
NE
Hať - Polanka

STAV

15:00
15:30

NE
NE
NE
NE
NE
SO
NE
NE
NE
SO
NE
NE
SO
NE
NE

STAV

15:30
16:00
Darkovice B - Hať B 16:00
Hať B - Kozmice B 16:00
16:00
Chuchelná B - Hať B 16:30
16:30
Hať B - Budišovice
16:30
16:30

16:30

Služovice B - Hať B 16:30
Hať B - M. Lazce B 17:00

17:00
Píšť B - Hať B

17:00

Hať B - Rohov

17:00

Hať B - Hrabyně

17:00

17:00
17:00
17:00
17:00
ŽÁCI

MÍSTO

ČAS

Bílovec - Hať
Hať - Vřesina
Vávrovice - Hať
Vrbno p. P. - Hať
Hať - Chlebičov
Tísek - Hať
Hať - D. Lhota
Kobeřice - Hať
Hať - Ludgeřovice

12:30
13:15
13:00
10:00
13:45
16:30
14:15
14:15
14:45

Rýmařov - Hať
Hať - Odry
Stará Bělá - Hať

14:00
14:45
14:15

Hať - Polanka

ČAS

V. Hoštice B - Hať B 10:00
Hať B - Hněvošice 15:30

DOROST

28.3.
4.4.
11.4.
18.4.
25.4.
1.5.
9.5.
16.5.
23.5.
29.5.
30.5.
6.6.
12.6.
13.6.
20.6.

MÍSTO

STAV

MÍSTO

ČAS

Hať - Bolatice
Hať - Strahovice
Háj ve Sl. - Hať
Hať - Vávrovice
Oldřišov - Hať
Hať - Kobeřice
Darkovičky - Hať
Hať - Slavkov
Zlatníky - Hať

10:00
10:00
13:45
10:00
14:45
10:00
10:00
10:00
17:00

Hať - Melč

10:00

Větřkovice - Hať

15:00

STAV

14:45
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI

Foltýnová Hermína

92 let

Dragoun Karel
Ochvatová Hermína

90 let
86 let

Vařecha Hubert
Poštulková Hermína
Pavlíková Aloisie
Smolková Anežka
Tvrdá Gertruda
Pěkník Eduard
Staniček Josef
Jaroszová Marie
Filip František
Plačková Felicita
Paskuda Libor
Plačková Ludgarda
Palmová Getruda
Plačková Marta

85 let
85 let
85 let
84 let
83 let
83 let
82 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let
80 let
80 let
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