VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém III. zasedání zabývalo především:
- Návrhem na změnu jednacího řádu ZO a výborů zastupitelstva
- Zprávou o činnosti kontrolního výboru a finančního výboru ZO za rok 2010
- Návrhem majitelů pozemků p.č.631,644,647 a části pozemku p.č. 651 vše k.ú Hať
(MK Lomená) na jejich převod do majetku obce bezúplatně – darem
- Ţádostí spolumajitelů domu č.p.8, k.ú. Hať o odprodej obecního pozemku p.č.43/1 a
části pozemku p.č.43/6, k.ú Hať
- Návrhem na úplatný převod pozemků určených k výstavbě ČOV p.č. 3847 a 3946 k.ú.
Hať z vlastnictví fyzické osoby do majetku obce
- Návrhem na úplatný převod pozemku (MK Na Chromině) p.č. 2796/13 a 2796/17 k.ú.
Hať z vlastnictví Zemědělského podniku Rázová s.p. v likvidaci do majetku obce
- Návrhem na prodej plynárenského zařízení vybudovaného obcí Hať (STL DN 63
včetně 1ks přípojky) na pozemcích p.č. 780/2,2122/2,2126/21,2126/22 a 2812/2 k.ú.
Hať do vlastnictví SMP Net s.r.o. Ostrava
- Návrhem na úplatný převod části pozemku p.č.579/1 k.ú. Hať z vlastnictví obchodního
druţstva TEMPO Opava do majetku obce
- Návrhem na úplatný převod části pozemku p.č.4405,4403,3428 k.ú. Hať z vlastnictví
fyzických osob do majetku obce
- Ţádostí občanů o převod pozemku p.č.3256 a části pozemku p.č. 3674 k.ú. Hať
z vlastnictví obce do majetku ţadatelů
- Návrhem na zařazení poţadavku vyplynuvších z dokončených Komplexních
pozemkových úprav do zadání pro nový Územní plán obce Hať
- Ţádostí investora výstavby větrných elektráren o schválení Změny č.3
ÚP obce Hať
- Návrhem na vstup obce Hať do Svazu měst a obcí ČR
- Ţádostí a.s. SOMA Markvartovice o delegování zástupců obce Hať, jako akcionáře, do
orgánů společnosti
- Poţadavkem Gminy Krzyzanowice na prověření moţnosti řešení problematiky
průběhu státní hranice na katastru obce Hať, Šilheřovice a Rudyszwald
- Výzvami města Chlumec nad Cidlinou a města Osoblahy Parlamentu a vládě ČR
k řešení problémů venkova a změny v rozpočtovém určení daní pro obce a města do
10 000 obyvatel
- Výsledkem inventarizace majetku obce provedené k 31.12.2010 včetně pozemků,
závazků a pohledávek
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2011
- Návrhem rozpočtového výhledu obce na období let 2011-2014
- Návrhem na poskytnutí účelově vázaných dotací spolkům a organizacím působícím na
území obce Hať
- Ţádostí občana o změnu systému platby za sběr, svoz a likvidaci komunálního odpadu
v obci a to ze systému platby za sjednanou sluţbu na místní poplatek za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění a odstraňování komunálních odpadů

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Výsledkem KPÚ – převodem pozemků p.č.4403,4405 a 3428 k.ú. Hať z majetku obce
do vlastnictví fyzických osob
- Ţádostí SMP Net s.r.o. Ostrava o převod plynárenského zařízení vybudovaného obcí
Hať (STL plynovod DN 63 + 1ks přípojky)
- Situací na úseku výstavby – pokračování prací na stavbách (Rekonstrukce hasičské
zbrojnice a Výstavba domu sluţeb)
- Neprodlouţením smluv zaměstnancům obce na VPP Úřadem práce v Opavě
- Ţádostí nájemců pozemků p.č. 2777, 358/7 a 321 k.ú. Hať o změnu nájemní smlouvy
- Ţádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o schválení přijetí věcného daru od
firmy ZAM servis, Ing. Ševčík
- Otázkou majetkoprávního vypořádání pozemků určených k výstavbě ČOV
- Ţádostí o pronájem části pozemku p.č. 2826/1 k.ú. Hať
- Otázkou rozdílného ocenění pozemků p.č. 2796/13 a 2796/17 k.ú. Hať určených
k převodu úplatnou formou z vlastnictví Zemědělský podnik Rázová, s.p. v likvidaci
do majetku obce
- Ţádostmi spolků a organizací působících na území obce o poskytnutí finančních
prostředků z rozpočtu obce Hať na rok 2011 na krytí nákladů spojených s jejich
činností
- Otázkou geodetického zaměření trasy vodovodního přivaděče v úseku od vodojemu po
zastavěnou část obce
- Ţádostí vlastníka obytného domu č.p.8 k.ú Hať o pronájem části pozemku p.č.43/6 k.ú.
Hať pro vybudování dětského hřiště
- Ţádostí o poskytnutí příspěvku mládeţi sdruţené při ŘK farnosti Hať na částečnou
úhradu nákladů spojených s dopravou a pobytem na letním táboře
- Zprávou Policie ČR, obvodní odd. Hlučín, o stavu veřejného pořádku na katastru
obce Hať za rok 2010
- Sdělením správce tenisového kurtu o ukončení činnosti
- Návrhem na ocenění pedagogů z příspěvkové org. ZŠ a MŠ Hať u příleţitosti Dne
učitelů organizovaného Sdruţením obcí Hlučínska
- Situací na úseku školství – řešení otázky dlouhodobě nemocného ředitele příspěvkové
org. ZŠ a MŠ Hať
- Ţádostí občana o přijetí do pracovního poměru
- Návrhem smlouvy o smlouvě budoucí předloţené společností ČEZ Distribuce pro
napojení do sítě nově budovaného objektu Domu sluţeb
- Návrhem jednacího řádu pro zastupitelstvo obce a jím zřízené výbory
- Zprávou o činnosti za rok 2010 kontrolního a finančního výboru
- Ţádostí občanů o navrácení pozemků p.č.3674 a 3256 k.ú. Hať
- Výzvami města Chlumec nad Cidlinou a města Osoblahy Parlamentu a vládě ČR
k řešení problémů venkova a změny v rozpočtovém určení daní pro obce a města do
10 000 obyvatel
- Přípravou zasedání ZO obce Hať

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Dokumentace voleb v českých zemích ve dvacátém století
Národní muzeum se obrací k široké veřejnosti se ţádostí o pomoc při sběru dokumentů,
fotografií a předmětů vztahujících se k tématu parlamentních VOLEB v českých zemích
ve dvacátém století. Zaslané artefakty obohatí naše poznatky o tomto fenoménu a budou
rovněţ vyuţité na výstavě Národního muzea s názvem „VOLBY“, jeţ se bude konat
v Národním památníku na Vítkově ve druhé polovině roku 2011. Posléze budou uloţeny
v depozitářích NM a budou přístupné pro badatele i pro vyuţití na dalších výstavách.
Ţádáme ty, kteří mají ve svém vlastnictví některý z níţe uvedených artefaktů a byli by
rádi, aby zůstaly zachovány i pro další generace, aby takové předměty věnovali
Národnímu muzeu pro výstavní a dokumentační účely.
I) Hmotné artefakty
1. „Volební“ předměty – např. volební urny, slavnostní výzdobu volebních síní,
odznaky, a další předměty spojené s konáním voleb, i s předvolební kampaní.
2. Případné písemné dokumenty spojené s konáním voleb – volební letáky,
velkoformátové volební plakáty, volební broţury, volební lístky, „lidovou
tvořivost“, karikatury, „ilegální“ tisky, texty básní a písní apod.
3. Další výtvory lidské tvořivosti spojené s fenoménem voleb
II ) Fotografická dokumentace
1. Dobové fotografie všech aktivit spojených konáním voleb – fotografie
volebních dnů, předvolebních kampaní, volebních místností, voličů, atd.
2. Nápisy na veřejných místech – veršované či jinak standardizované.
III) Nepublikované vzpomínky, paměti, autobiografické poznámky, nahrané či
nafilmované (audio/video) záznamy a vzpomínky
Máme zájem o všechny fenomény výše uvedeného typu, vytvořené v období let 1918–
1992.
Sbírka nemá časově omezenou platnost, předměty a věci je moţné darovat kdykoliv.
Kontakt:
Mgr. Tomáš Bursík;
PhDr. Ivan Malý
email: tomas_bursik@nm.cz; ivan_maly@nm.cz
tel.: (+ 420) 222 781 676
tel.: (+420) 222 781 676
mobil: (+420) 725 371 054

Národní muzeum
Oddělení novodobých českých dějin
Václavské náměstí 68
115 79 Praha 1

Aktuální nabídka sluţeb Charity Hlučín
◘ Bezplatná právní poradna –tato sluţba je nabízena klientům a
lidem, kteří se nacházejí v sociální tísni. Tato právní pomoc není
sociální sluţbou a je provozována na základě spolupráce
s advokátkou Mgr. Karin Blokešovou, advokátem zapsaným v České
advokátní komoře pod číslem 13110. Poradna je otevřena kaţdý první
pátek v měsíci od 15.00-17.00 hodin v sídle Charity Hlučín na
Mírovém náměstí 19/18 v Hlučíně.
K návštěvě je potřeba předem se objednat na e-mailové adrese
pravni.poradna@charitahlucin.cz a stručně zde také popsat daný problém. Podrobnosti o
způsobu objednání, poradenství a oblastech práva, kterými se poradna zabývá, jsou
uvedeny v provozním řádu, který naleznete na www.charitahlucin.cz . V případě dalších
dotazů volejte na telefon 728 550 637 nebo 595 043 275.
◘ Ošetřovatelská sluţba - zajišťuje ošetřovatelskou péči v domácím prostředí. Je určena
pacientům všech diagnostických skupin bez rozdílu věku, u kterých není nutná
hospitalizace, ale jejich stav vyţaduje pravidelnou kvalifikovanou péči.
Tato péče je indikována praktickým lékařem nebo zdravotnickým zařízením a je plně
hrazena zdravotními pojišťovnami.
Naše registrované zdravotní sestry s praxí poskytují:
dlouhodobou domácí péči
akutní domácí péči
jednorázovou domácí péči
hospicovou domácí péči (někdy bývá nazývána „mobilní hospicová jednotka“)
Hospicová domácí péče je zdravotní péče, podpora a pomoc nevyléčitelně
nemocným a jejich rodinám v posledních dnech a týdnech ţivota nemocného v
domácím prostředí.
Příklady nejčastějších konkrétních výkonů, které zdravotní sestry poskytují:
odběry krve
aplikace inzulínu, injekcí, infúzí
měření krevního tlaku, pulsu, teploty
ošetření a převazy chronických ran, proleţenin
ošetřovatelské rehabilitace
zaučování rodinných příslušníků při péči o nemocné
pomoc při opatřování zdravotnických a inkontinentních pomůcek
◘ Půjčovna zdravotnických pomůcek – zájemcům je moţnost zapůjčit např.
nemocniční lůţka, vozíky, chodítka, WC křesla apod. Tato sluţba je hrazena uţivatelem
dle platného ceníku.
◘ Pečovatelská sluţba - je poskytována pečovatelkou na ţádost klienta nebo rodinných
příslušníků, na doporučení ošetřujícího lékaře nebo sociálních pracovníků obecních či

městských úřadů nebo nemocnic. Tato sluţba je hrazena klientem dle platného ceníku
pečovatelských sluţeb. Naší snahou je pomoci lidem zůstat v jejich přirozeném domácím
prostředí, v kruhu svých nejbliţších, rodiny a přátel.
V rámci pečovatelské sluţby poskytujeme sluţby vymezené zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních sluţbách:
dovoz nebo donášku obědů
nákupy a pochůzky
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc a podporu při podávání jídla a pití
běţné práce spojené s údrţbou domácnosti
pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
další sluţby dle individuálních potřeb uţivatelů
◘ Asistenční sluţba – je sluţbou terénní, je tudíţ poskytována v domácnostech a jiném
přirozeném prostředí uţivatelů. Osobní asistence je poskytována v pracovní dny v
rozmezí od 8 do 20 hodin a dále jako fakultativní sluţba dle dohody se zájemcem
(i o víkendech).
Bez sluţeb osobní asistence by řadě klientů hrozil ţivot v některém z pobytových
zařízení, kde by o něho bylo pečováno. Snahou všech zainteresovaných je usilovat
především o to, aby osobní asistence byla prostředkem k plnohodnotnému ţivotu člověka
s postiţením. Realizuje se především v jeho přirozeném prostředí, aby mu pomáhala
zajišťovat obvyklý ţivotní standard.
Základní činnosti asistenční sluţby:
pomoc při zvládání běţných úkonů péče o vlastní osobu
pomoc při úkonech osobní hygieny
pomoc při zajištění stravy
pomoc při zajištění chodu domácnosti
výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních
záleţitostí
◘ Domácí hospicová péče – je poskytována v rámci ošetřovatelské sluţby. Je to typ
zdravotní péče určený nevyléčitelně nemocným v posledních dnech a týdnech ţivota.
Péče je poskytována v domácím prostředí klienta, a to takovým způsobem, aby při
komplexnosti a kvalitě zůstala zachována především jeho lidská důstojnost. Je
poskytována za předpokladu, ţe se klient svobodně rozhodne proţít poslední dny ţivota
doma, v kruhu své rodiny, a jeho zdravotní stav nevyţaduje poskytování akutní
intenzivní nebo resuscitační péče.
Při této péči se klade důraz na léčbu bolesti a zmírnění příznaků, které provázejí
terminální stádia nemoci a na spolupráci s praktickými lékaři a specialisty.
Na přání klienta je moţné zprostředkovat návštěvu odborného lékaře, duchovního či
psychologa.
Tato péče je plně hrazena zdravotními pojišťovnami.
◘ Sociálně terapeutická dílna Ludgeřovice - je zařízeni sociálních sluţeb provozované
podle § 67, zákona č. 108/2006 o sociálních sluţbách.

Sluţba sociálně terapeutické dílny je nabízena osobám nad 15 let, které nejsou z důvodu
zdravotního postiţení umístitelné na otevřeném ani chráněném trhu práce. (Jsou to lidé
těţce tělesně postiţení, osoby s duševním onemocněním, osoby s mentálním postiţením,
lide po úraze, kteří jsou upoutáni na invalidní vozík, aj.). Dále těm lidem, kteří se z
důvodu zhoršení zdravotního stavu dostali do těţké psychické či ţivotní situace a jsou v
důsledku toho ohroţeni sociálním vyloučením a hrozí jim nebo mají narušený kontakt s
běţným prostředím.
V dílnách se nabízí klientům účast zejména na těchto činnostech:
keramická výroba
šicí výroba
odlévání svíček
malování na hedvábí, batikování
výroba papírových přáníček
výroba ozdob z korálků
práce na zahradě
domácí práce, aj.
Sluţba je poskytována v prostorách Charitního domova sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
(přízemí budovy „A“), a to kaţdý všední den od 7 do 15 hodin a to zdarma! Hradí se
pouze strava, která je volitelnou součástí poskytovaných sluţeb.
◘ Charitní domov sv.Mikuláše – Domov pokojného stáří
Domov má kapacitu 30 klientů a slouţí k trvalým pobytům seniorů z Ludgeřovic a okolí.
Poskytuje podporu a pomoc lidem v nepříznivé sociální situaci, v níţ se nacházejí pro
svůj věk, osamělost, ztrátu soběstačnosti, chronickou chorobu, zdravotní postiţení,
sociálně znevýhodňující prostředí a neschopnost zabezpečovat a uspokojovat své ţivotní
potřeby. Charitní Domov sv. Mikuláše usiluje o to, aby v něm nalezli svůj nový domov
senioři, kteří jiţ nemohou zůstat ve svém domácím prostředí. Mohou zde proţít své stáří
obklopeni laskavou péčí, zajišťující jejich potřeby, ale zároveň stáří svobodné a aktivní,
proţívané v úzkém kontaktu s rodinou i vrstevníky.
V přímé péči se o klienty stará 15 pracovníků v sociálních sluţbách, kteří poskytují
komplexní péči v oblasti tělesné, duševní, sociální i duchovní.
◘ Humanitární pomoc - hlavní náplní tohoto projektu je sběr a následná distribuce
šatstva, ale také obuvi, hraček, lůţkovin, nádobí a mnohého dalšího, co je u nás
povaţováno za zcela samozřejmé, ale v některých zemích jde o nedostatkový materiál.
Darovat můţete:
ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) – zvlášť potřebné jsou mikiny,
trička, košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky – čisté a
nepoškozené!
lůţkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy
péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle
plyšové hračky
čistá a nepoškozená obuv
koţené i koţenkové oblečení, bundy, pravé i umělé koţichy
prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby
nádobí skleněné, porcelánové, kovové (nepoškozené)

kabelky, batohy, školní tašky
látky, vlny, příze (i zbytky)
Veškeré věci musí být čisté a pouţitelné! Lístky z čistíren apod. však nejsou
poţadovány.
Sběr je organizován dobrovolníky a to kaţdý čtvrtek od 14.30-16.30 v budově bývalé
mateřské školy v Hlučíně, Rovniny č.1083.

Nespalujte odpad!
Podzim, zima a jaro se v některých místech naší republiky nese obvykle v duchu
nedýchatelného ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno mnoţství škodlivin, které
nám v ovzduší dle zákona „můţe“ poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně
překračovány. Za těchto podmínek pak jiţ standardně nastupují nejrůznější onemocnění
dýchacích cest. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ţeny, starší
lidé a osoby s chronickými chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však
škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závaţných onemocnění potrápí aţ
za několik let.
„Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můţu dělat já? Nic“, zní asi nejčastější úvaha
lidí. Omyl, můţete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li
některé přírodní jevy, jako jsou poţáry, erupce sopek a podobně). Dokáţeme-li vzduch
znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať uţ se jedná o velký průmyslový podnik, nebo
kamna v rodinném domku.
A začněme tentokrát rovnou u těch kamen. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní
uhlí, „škodíte“ sobě a ţivotnímu prostředí standardním způsobem a není vám téměř co
vytknout.
Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohuţel přiměly mnoho lidí uchýlit se
zpět ke klasickým palivům. Někteří lidé však za účelem mnohdy nesmyslných úspor pálí
ledacos - například odpady.
Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé
také namítají, ţe kdyţ se můţe spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli
spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem razantní rozdíl především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty,
aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena ani sloţitými filtry na
zachycení škodlivin. Co si tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku
pěkně nadýchají. Mezi vznikající škodliviny patří dioxiny, polyaromatické uhlovodíky
(PAU), formaldehyd, benzen, kyselina chlorovodíková a další. Mnoho z těchto látek má
karcinogenní účinky.
Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno.
Podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle
systému, který stanoví obec/město, ve které ţijí. Obce/města jim na oplátku (také podle
zákona) musí poskytnout místa, kam mohou odpady ukládat. Podle jiného zákona (č.
86/2002) je moţné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté
dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. Obec si pak
vlastní vyhláškou můţe stanovit, zda zakáţe například pálení listí nebo hnědého uhlí.

Jak škodí spalování odpadů?
o Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC
unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká
jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou
polyaromatické uhlovodíky. Plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na
plasty.
o Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená
prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd.
Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora.
o Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, dţusů apod.) produkuje jedovaté
chlororganické látky a těţké kovy. Tyto obaly patří do tříděného odpadu.
o Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké mnoţství těţkých kovů z barev
a uvolňují se při spalování. Papír patří do tříděného odpadu nebo do sběrného
dvora.
o Pálením pneumatik vnikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté
látky.
Staré pneumatiky patří do sběrného dvora.
o Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na
zahradě. Větší mnoţství rostlinných zbytků patří na kompost nebo do sběrného
dvora.
o
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům".
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP – "Rizikové látky z domácích
topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.

INFORMUJEME
● Pytle na odpad
Firma OZO Ostrava, s.r.o, Vám opět nabízí igelitové pytle na směsový domovní odpad,
který Vám občas vznikne navíc, neţ co pojme kapacita Vámi sjednaných popelových
nádob.
Pytle jsou označeny logem firmy OZO Ostrava a osádka odváţející odpad je bezpečně
pozná. Pytle s odpadem uloţené u popelnice odveze osádka vţdy v termínu odvozu
odpadu z popelnice.
Za tuto sluţbu (mimořádný odvoz TDO) uhradíte v pokladně OÚ částku 30,-Kč a
obdrţíte igelitový pytel s logem OZO Ostrava.

● Nové pohlednice obce
Obec vydala na sklonku roku 2010 dva druhy nových pohlednic obce Hať, které si
můţete zakoupit v pokladně obecního úřadu.
● Darujte krev se starosty Hlučínska
Starostové obcí a měst Hlučínska vyzývají všechny spoluobčany k darování krve v rámci
akce „Darujte krev se starosty Hlučínska“, a to ve dnech 29.března 2011 a 5.dubna 2011
v Transfuzní stanici Opava, Hematologicko-transfuzním oddělení Slezské nemocnice
v Opavě, Olomoucká 86, 746 01 Opava. Kaţdý dárce obdrţí od SOH malý dárek!
● Konec platnosti papírové padesátikoruny
Papírovou padesátikorunou bude moţné platit jen do konce března, od 1. dubna totiţ
končí její platnost a v oběhu zůstanou jen padesátikorunové mince. Důvodem, proč
bankovní rada ČNB rozhodla o ukončení bankovky, je vyšší trvanlivost mince.
Padesátikoruna byla navíc jediným českým platidlem v kovovém i papírovém provedení.
Ti, kterým padesátikorunové bankovky zůstanou doma i po 1. dubnu, si je mohou aţ do
31. března příštího roku vyměnit na pobočkách ČNB a komerčních bank po celém Česku.
Od 1. dubna 2012 do 31. března 2017 je pak vymění uţ jen pobočky ČNB.
● Letní stanový tábor
Diecézní Charita ostravsko-opavská připravuje pro děti ve věku od 9 do 15 let
čtrnáctidenní letní stanový tábor v Ţimrovicích v Údolí černého čápa v termínu 16.30.7.2011. Cena je 2700,- Kč a zahrnuje dopravu na tábor a stravu 5x denně.
Přihlášky jsou přijímány do 20.5.2011. Více informací na www.tabor-hlucinsko.ic.cz.
Kontaktní osoby: Jakub Řeháček: jakub.rehacek@gmail.com, tel.: 734435055
Tomáš Hofrichter: t.hofrichter@seznam.cz, tel.: 734645385
● Informace pro klienty VZP
Všeobecná zdravotní pojišťovna pro své klienty všech věkových kategorií připravila pro
letošní rok nabídku výhod:
Zdravá rodina – zapojte se od 1.3.2011 do programu a získejte pro své dítě aţ 500,- Kč.
V rámci tohoto programu můţete získat pro dítě do 14 let včetně, příspěvek na jakékoliv
očkování nebo na FOA (pevné fixní ortodontické aparátky)
Základní podmínky pro získání ročního bonusu:
◦ dítě a jeden zákonný zástupce (ţadatel) jsou pojištěnci VZP ČR
◦ bezdluţnost na pojistném na zdravotním pojištění
◦ doklady o úhradě s datem od 1. 1. 2011
Pojištění odpovědnosti za škodu při cestách na pobytu - kryje škody způsobené třetí
osobě na zdraví, věcech a za škodu finanční. Pojištění se také vztahuje na odpovědnost
pojištěného při rekreační sportovní činnosti, při jízdě na kole nebo na koni a pojištěna je i
odpovědnost za škodu vyplývajícím z drţení psa.
Pojištění úrazu - úrazové pojištění se sjednává na riziko smrti následkem úrazu, na riziko
plné invalidity následkem úrazu, případně na riziko trvalých následků, které úraz
zanechal.
Zdravý život - zapojte se od 1.3.2011, cílem kreditního programu je motivace k aktivnímu
přístupu ke zdravému způsobu ţivota. Do programu se mohou zapojit

všichni pojištěnci VZP starší 15 let, kteří jsou nebo se stanou členy Klubu pevného
zdraví.
Základní podmínky pro získání ročního bonusu:
◦ členství v Klubu pevného zdraví
◦ nasbírání minimálně 500 bodů
◦ bezdluţnost na pojistném na zdravotním pojištění
◦ absolvování minimálně jedné preventivní prohlídky u praktického lékaře,
stomatologa či gynekologa
◦ registrace pojištěnce u VZP (pokud se ţadatel o příspěvek přehlásí k jiné
zdravotní pojišťovně, ztrácí nárok na poskytnutí příspěvku)
Klienti za nasbírané body získají finanční příspěvek aţ do výše 1.500 Kč na pohybovou,
nebo rehabilitační aktivitu a na jakékoliv očkování.
Bezlepková dieta – zapojte se od 1.3.2011 do tohoto programu a získejte pro své dítě
ročně aţ 3.600 Kč
V rámci tohoto programu můţete získat pro dítě do 19 let včetně, příspěvek na
bezlepkovou dietu při onemocnění celiakie.
Základní podmínky pro přiznání ročního bonusu:
◦ dítě a jeden zákonný zástupce (ţadatel) jsou pojištěnci VZP ČR
◦ bezdluţnost na pojistném na zdravotním pojištění
◦ potvrzení ošetřujícího lékaře o diagnóze celiákie
◦ o příspěvek se ţádá vţdy jen první měsíc po skončeném čtvrtletí,tj. v dubnu
2011, červenci 2011, v říjnu 2011 a v lednu 2012.
Bonus za uplynulé čtvrtletí ve výši 900 Kč je poskytnut na nákup potravin s označením
bezlepková potravina nebo potravina bez lepku.
Způsob výplaty:
◦ v dubnu 2011 (od 1. do 30. 4. 2011)- pouze doklady vystavené v období 1. 1. – 31.
3. 2011 v max. výši 900 Kč
◦ v červenci 2011 (od 1. do 31. 7. 2011)- pouze doklady vystavené v období 1. 4. –
30. 6. 2011 v max. výši 900 Kč
◦ v říjnu 2011 (od 1. do 31. 10. 2011)- pouze na doklady vystavené v období 1. 7. –
30. 9. 2011 v max. výši 900 Kč
◦ v lednu 2012 (od 1. 1. 2012 do 10. 1. 2012)-pouze doklady vystavené v období 1.
10. – 31. 12. 2011 v max. výši 900 Kč
V případě jakýchkoli dalších dotazů kontaktujte telefonicky nebo e-mailem kteroukoli
pobočku v rámci Moravskoslezského kraje, seznam poboček naleznete na internetových
stránkách www.vzp.cz
● Dopravní předpisy pro chodce, cyklisty a osoby pohybující se na chodníku
V posledním období se vyskytl v naší obci neţádoucí jev - jízda cyklistů po chodníku.
Níţe uvádíme některá pravidla vyňata ze zákona č.361/2000Sb., o provozu na pozemních
komunikacích a o změnách některých zákonů.b., o provozu na pozemních komunikacích a
o

§53- Chůze

(1) Chodec musí uţívat především chodníku nebo stezky pro chodce. Chodec, který nese
předmět, jímţ by mohl ohrozit provoz na chodníku, uţije pravé krajnice nebo pravého
okraje vozovky.
(2) Jiní účastníci provozu na pozemních komunikacích neţ chodci nesmějí chodníku

nebo stezky pro chodce uţívat, pokud není v tomto zákoně stanoveno jinak.
(3) Kde není chodník nebo je-li neschůdný, chodí se po levé krajnici, a kde není krajnice
nebo je-li neschůdná, chodí se co nejblíţe při levém okraji vozovky. Chodci smějí jít po
krajnici nebo při okraji vozovky nejvýše dva vedle sebe. Při sníţené viditelnosti,
zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných
úsecích smějí jít chodci pouze za sebou.
(4) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro
chodce a cyklisty", nesmí chodec ohrozit cyklistu jedoucího po stezce.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro
chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je chodec
povinen uţít pouze pruh vyznačený pro chodce. Pruh vyznačený pro cyklisty můţe
chodec uţít pouze při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky pro chodce a cyklisty;
přitom nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.
(6) Osoba pohybující se pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy nesmí na
chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce. Nemůţe-li uţít chodník, smí
uţít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(7) Osoba vedoucí jízdní kolo nebo moped smí uţít chodníku, jen neohrozí-li ostatní
chodce; jinak musí uţít pravé krajnice nebo pravého okraje vozovky.
(8) Osoba pohybující se na lyţích, kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním
vybavení nesmí na chodníku nebo na stezce pro chodce ohrozit ostatní chodce.
§ 57 - Jízda na jízdním kole

(1) Je-li zřízen jízdní pruh pro cyklisty, stezka pro cyklisty nebo je-li na křiţovatce s
řízeným provozem zřízen pruh pro cyklisty a vymezený prostor pro cyklisty, je cyklista
povinen jich uţít.
(2) Na vozovce se na jízdním kole jezdí při pravém okraji vozovky; nejsou-li tím
ohroţováni ani omezováni chodci, smí se jet po pravé krajnici. Jízdním kolem se z
hlediska provozu na pozemních komunikacích rozumí i koloběţka.
(3) Cyklisté smějí jet jen jednotlivě za sebou.
(4) Pohybují-li se pomalu nebo stojí-li vozidla za sebou při pravém okraji vozovky, můţe
cyklista jedoucí stejným směrem tato vozidla předjíţdět nebo objíţdět z pravé strany po
pravém okraji vozovky nebo krajnici, pokud je vpravo od vozidel dostatek místa; přitom
je povinen dbát zvýšené opatrnosti.
(5) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro
chodce a cyklisty", nesmí cyklista ohrozit chodce jdoucí po stezce.
(6) Je-li zřízena stezka pro chodce a cyklisty označená dopravní značkou "Stezka pro
chodce a cyklisty", na které je oddělen pruh pro chodce a pruh pro cyklisty, je cyklista
povinen uţít pouze pruh vyznačený pro cyklisty. Pruh vyznačený pro chodce můţe
cyklista uţít pouze při objíţdění, předjíţdění, otáčení, odbočování a vjíţdění na stezku
pro chodce a cyklisty; přitom nesmí ohrozit chodce jdoucí v pruhu vyznačeném pro
chodce.
(7) Jízdní pruh pro cyklisty nebo stezku pro cyklisty můţe uţít i osoba pohybující se na
lyţích nebo kolečkových bruslích nebo obdobném sportovním vybavení. Přitom je tato
osoba povinna řídit se pravidly podle odstavců 3, 5 a 6 a světelnými signály podle § 73.
(8) Před vjezdem na přejezd pro cyklisty se cyklista musí přesvědčit, zda-li můţe
vozovku přejet, aniţ by ohrozil sebe i ostatní účastníky provozu na pozemních
komunikacích, cyklista smí přejíţdět vozovku jen pokud s ohledem na vzdálenost a

rychlost jízdy přijíţdějících vozidel nedonutí jejich řidiče ke změně směru nebo rychlosti
jízdy. Na přejezdu pro cyklisty se jezdí vpravo.
§ 58

(1) Cyklista mladší 18 let je povinen za jízdy pouţít ochrannou přilbu schváleného typu
podle zvláštního právního předpisu a mít ji nasazenou a řádně připevněnou na hlavě.
(2) Dítě mladší 10 let smí na silnici, místní komunikaci a veřejně přístupné účelové
komunikaci jet na jízdním kole jen pod dohledem osoby starší 15 let; to neplatí pro jízdu
na chodníku, cyklistické stezce a v obytné a pěší zóně.
(3) Na jednomístném jízdním kole není dovoleno jezdit ve dvou; je-li však jízdní kolo
vybaveno pomocným sedadlem pro přepravu dítěte a pevnými opěrami pro nohy, smí
osoba starší 15 let vézt osobu mladší 7 let.
(4) Cyklista nesmí jet bez drţení řídítek, drţet se jiného vozidla, vést za jízdy druhé
jízdní kolo, ruční vozík, psa nebo jiné zvíře a vozit předměty, které by znesnadňovaly
řízení jízdního kola nebo ohroţovaly jiné účastníky provozu na pozemních
komunikacích. Při jízdě musí mít cyklista nohy na šlapadlech.
(5) Cyklista je povinen za sníţené viditelnosti mít za jízdy rozsvícen světlomet s bílým
světlem svítícím dopředu a zadní svítilnu se světlem červené barvy nebo přerušovaným
světlem červené barvy. Je-li vozovka dostatečně a souvisle osvětlena, můţe cyklista
pouţít náhradou za světlomet svítilnu bílé barvy s přerušovaným světlem.
(6) Za jízdní kolo se smí připojit přívěsný vozík, který není širší neţ 800 mm, má na zádi
dvě červené odrazky netrojúhelníkového tvaru umístěné co nejblíţe k bočním obrysům
vozíku a je spojen s jízdním kolem pevným spojovacím zařízením. Zakrývá-li přívěsný
vozík nebo jeho náklad za sníţené viditelnosti zadní obrysové červené světlo jízdního
kola, musí být přívěsný vozík opatřen vlevo na zádi červeným neoslňujícím světlem.
Může tedy cyklista jet po chodníku? Hrozí mu za to pokuta?
Můţe, ale jen pokud je to společná stezka pro chodce a cyklisty nebo pokud je mladší
deseti let. V ostatních případech jízdy po chodníku hrozí cyklistům bloková pokuta aţ do
výše 2000,- Kč.
Chodníky v Hati jsou určeny výhradně pro pěší a cyklisté pokud chodník uţijí, by měli
kolo vést pěšky a neohroţovat chodce.

ZE ŢIVOTA FARNOSTI
Po stopách Yettiho aneb víkendovka v Drahotuších
Zimní období je za námi, nastává jaro a dětem ve školních lavicích zbývá poslední
čtvrtina školního roku. Tradičně i letos jsme pro děti z naší farnosti připravili víkendovou
akci, která se nesla v duchu hledání Yettiho, a tak se naše děti vydali hledat Yettiho do
oblasti Oderských vrchů, kde se nachází malebná vesnice Drahotuše. Odjezd byl ve
čtvrtek 3. března v odpoledních hodinách. Jakmile účastníci expedice „Yetti“ vystoupili
na nádraţí, čekalo na všechny překvapení – Yetti zanechal stopy, které všechny
zúčastněné dovedly na Farku (název místní fary), kde jsme ty čtyři dny trávili. Podmínky
byly hodně náročné, ale všichni to zdárně zvládli. Během cesty se děti rozdělily do 3
skupinek a u večeře jim byli přidělení jejich velitelé expedic a překvapením večera byla

čtvrtá skupinka, kterou tvořili vedoucí. Jelikoţ se vyskytla chřipková epidemie a
polovina dětí, které měly jet, onemocněla.
Večer byla připravená první noční hra, která byla jiţ některým trnem v oku, jako
mnohé další hry. Pátek – byl krásný slunečný den, rozcvička, snídaně a vzhůru na další
hry - opět negativní reakce. Po skončení hry, kterou si poté někteří chválili, nás přijel
navštívit náš pan farář. Měl pro děcka připravenou katechezi. Po skončení dopoledního
programu následoval oběd, polední pauza a další hra – Černý trh a zase to byl špatný tah.
„Zase musíme běhat“, bylo slyšet z úst některých dětí. Po této hře následovaly rukodělné
práce, kdy si děti malovaly na kameny či dělaly hvězdy ze zavařovacích víček. Veškeré
práce byly skvostné a opravdu se jim moc povedly. Nastala doba večeře a byla
nachystaná hra s názvem Horolezci. Všichni jsme hleděli, jak to děcka začalo bavit.
Nemuseli nikam běhat, nic hledat, byli v teple, a co chtěli, to měli. Taky jsme se dětí
v průběhu těch pár dnů ptali, jak by si vlastně oni představovali takovou to akci, co by
rádi třeba měli na jídlo, které né všem „vonělo“ a názory byly opravdu zaráţející:
Kdybych tady měl počítač s připojením na internet, tak bych byl na „netu“, jiní by ţili ve
virtuálním světě her a většina by trávila den na „fejsbuku“ a jejich představa o jídle byla
hamburger, hranolky a pizza. Jakákoliv hra či pohyb venku byl, pro některé naprosto
zdrcující a nejvíce to bylo vidět na sobotní dopolední hře, kdy ráno po snídani dostali
buzolu, mapu a měli se vydat hledat sestřelené letadlo Yettim na místní letiště. Po cestě
měli připravené dva úkoly, které museli splnit a nechuť při plnění těchto úkolů byla
opravdu aţ k pláči, pro ty, kteří se snaţili dát všechen ten program dohromady a aby byl
hlavně zajímavý. Po skončení této hry nastal čas oběda, další rána. Na skromné poměry
z finančního hlediska, jsme si ţili, co se týče stravy, opravdu výtečně. Ale ani toto někteří
jedinci nedokázali ocenit a vraceli skoro plné talíře zpět, i kdyţ si nabrali tolik, kolik
vlastně chtěli. Nechápali jsme to a bohuţel i ta jejich negace se uţ částečně přenášela i na
nás dospělé a ptali jsme se sami sebe, co jsme to vlastně vytvořili za „nudný program“.
Došli jsme však k závěru, ţe svět počítačů, mobilů a techniky je víc neţ nějaké běhací
hry nebo pohyb venku na čerstvém vzduchu a právě tyto aspekty ochromují nejvíc právě
děti. V odpoledních hodinách se hrálo na kytaru, zpívalo, lezlo po horolezecké stěně,
nacvičovalo se na večerní scénky, hrály deskové hry a děti jako by byly vyměněné, hrály
s nadšením a radostí.
Nevíme, kde nastal ten zlom, ale byli jsme za něj vděční a to se také odvíjelo i na
večerní hře, která se nazývala „Básničková stezka“, a po jejím zdolání šli najít Yettiho,
coţ se všem povedlo. V neděli ráno jsme šli na místní mši svatou, následovala snídaně,
balení věcí, úklid a po chutném obědě jsme se vydali do náručí svých rodin, plní záţitků
a vzpomínek.
Veronika Kozlová

Kříţová cesta aneb aţ na hranici svých sil……
V pátek 15.4.2011 se uskuteční 4.ročník kříţové cesty pod širým nebem, kterou
pořádá mládeţ Římskokatolické farnosti Hať. Letošní kříţová cesta bude spojená
s ţehnáním obnoveného kříţe. Ten stojí na samém konci bývalé Krzyzanowické cesty u
státní hranice na pozemku obce Hať, která také zajišťovala a financovala jeho obnovu.
V současné době není ke kříţi přístup z české strany a proto jsme k společnému
proţití této slavnosti pozvali farníky z Krzyzanowic v čele s jejím děkanem P.Jerzym

Witeczkem. Z Hati bude vypraven autobus, který odjede od zadního parkoviště u kostela
v 17.50 hodin a převeze účastníky do Krzyzanowic ke kostelu, odkud vyjde společný
průvod kříţové cesty v 18.15 hodin. Délky trasy je cca 1,5km po polní cestě.
K účasti jste všichni zváni.
Veronika Kozlová, Eva Gogolínová

KULTURA A SPORT
KALENDÁŘ KULTURNÍCH AKCÍ OBCE HAŤ NA ROK 2011
leden

2.1.
15.1.

Tříkrálový koncert v chrámu sv. Matouše
Obecní ples v kulturním domě

duben

10.4.

Vítání nových občánků – sál KD

květen

7.5.
8.5.
22.5.
29.5.

Den matek – seniorky, sál KD
Den matek – ZŠ, sál KD
Koncert „Hudba nezná hranic“, sál KD
1. sv. příjímání

červen

25.6.

XIII. ročník - Soutěž mladých hasičů
XII. ročník - Turnaj o pohár starosty obce – kopaná,
žáci

25.6.
červenec

3.7.
30.7.

Haťský odpust ke cti Nejsvětějšího Srdce Ježíšova
110.výročí SDH Hať

srpen

28.8.

XVIII. Dožínková slavnost

září

3.-4.9.
22.-25.9.
25.9.

Mistrovství ČR RCA – Klub modelářů
III.Slezská výstava - chovatelé
Krmáš ke cti sv.Matouše

říjen

14.10.
16.10.

Setkání seniorů, sál hostince U sv. Mikuláše
Vítání nových občánků – sál KD

prosinec

6.12.
18.12.
26.12.

Mikuláš pro děti, sál hostince U sv. Mikuláše
Vánoční výstavka, sál KD
Zpívání pod vánočním stromem

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jak jsem soutěţila …….
Jako kaţdý rok, tak i tento školní rok pořádala
ZŠ Hornická v Hlučíně
korespondenční matematickou soutěţ KOSOČTVEREC pro ţáky čtvrtých a pátých tříd.
Této soutěţe se zúčastnilo 110 dětí z 12 škol Hlučínska. Soutěţ začínala v říjnu 2010
a probíhala ve čtyřech kolech aţ do ledna 2011.
Zadání prvního kola jsme dostali od p. uč. Martiníkové a
na vypracování úkolů jsme měli dva týdny. Vypracované
příklady jsme posílali emailem nebo poštou.
Po deseti dnech mi přišlo zadání druhého kola a
výsledky. K mému překvapení jsem se po prvním kole
umístila na prvním místě a tak bylo mým přáním se na něm
udrţet.
Souběţně s tímto probíhala matematická soutěţ
PYTHAGORIÁDA. Čtyři ţáci – Eliška Cigánová, Martin
Jaroš, Karla Schwencznerová a já jsme postoupili ze
školního kola do okresního kola v Opavě. Do Opavy nás
vezl pan zástupce Mgr. Těţký jeho autem. Z cesty jsme měli trochu obavy, protoţe jsme
na jeho autě našli značku „Z“ – začátečník. Naše obavy však rozptýlil pan učitel
Sosnovec, kdyţ pana zástupce poučil: „Dávej pozor na díry a dobře dojedete.“ A tak se
také stalo. V Opavě jsem se umístila na 6.místě a stala se úspěšnou řešitelkou.
V lednu proběhlo poslední kolo Kosočtverce. Udrţela jsem si 1. místo spolu
s Markem Miketou ze ZŠ Hornická a měla z toho velkou radost. Také někteří z mých
spoluţáků a kamarádů ze 4. třídy získali pěkná umístění.
14.března jsme byli pozváni na matematické odpoledne, kde jsme jeli s paní uč.
Martiníkovou, které chci poděkovat za to, ţe nás soutěţí provázela a radovala se s námi
z kaţdého dobrého výsledku.
Barbora Smolková, 5. třída

„Král, který létal“
Od 8. 2. do 31. 3. 2011 probíhala výstava v Ostravském muzeu, jejíţ název – Král,
který létal – odkazuje k legendě, která se vyprávěla o Janu Lucemburském: Lidé tehdejší
doby byli přesvědčeni, ţe Jan – protoţe byl schopen rychlého přesunu z jednoho konce
Evropy na druhý – nejezdil na koni, ale létal.
Výstavou si také připomínáme 700 let od nástupu Lucemburků na český trůn.
Rozhodla jsem se tedy s p. uč. Otipkou tuto výstavu se ţáky navštívit, a přestoţe se
jednalo o akci „po vyučování“, našlo se 14 zájemců, převáţně se 7. tříd, kde jsme
nedávno probírali učivo o Janu Lucemburském a jeho následovnících Karlu IV. a
Václavu IV.
V Ostravě jsme měli moţnost shlédnout jedinečná zlatnická díla doby Jana
Lucemburského, pocházející nejen z ČR, ale také např. z Polska nebo Německa. Celkem
bylo vystaveno 450 předmětů. Viděli jsme mimo jiné poklad ze Slezské Středy, kopii
koruny svatého Václava, pohřební insignie krále Přemysla II. Otakara i královskou

korunu z pokladnice v Cáchách. Celková cena vystavovaných exponátů byla odhadována
na 500 aţ 700 milionů korun.
Expozice sestávala ze čtyř částí. Úvodní, První rytíř Evropy, představila dobu
Jana Lucemburského v souladu s jeho pověstí statečného rytíře a častého účastníka
turnajů, který neustále cestoval po Evropě. Druhá, Ostrava středověká, představila
originální listiny a pečeti či raţby Jana Lucemburského. Součástí třetí části nazvané Král
cizinec byl pokus o rekonstrukci uměleckého prostředí
na dvoře královny-vdovy Elišky Rejčky v Brně. Ţáci
hlavně uvítali moţnost, zalistovat si v kopiích
středověkých knih. V poslední části Král diplomat jsme
viděli takzvanou Korunu královny Blanky z Valois, která
je součástí polského Pokladu ze Slezské Středy, jenţ byl
v českých zemích vystaven poprvé po 650 letech, anebo
plátno, kterého se dotýkal císař Karel IV.
Mgr. Lenka Ochvatová

Reakce žáků:
Dne 18.3. odpoledne jsme jeli do ostravského muzea, kde právě probíhala výstava o Janu
Lucemburském pod názvem Král, který létal. Výstava se tak jmenuje proto, ţe byl známý
rychlými přesuny a v Čechách se příliš nezdrţoval. V muzeu nás připojili ke skupině,
kterou provázel doc. Zagora. Od něj jsme se dozvěděli o Lucemburcích mnoho
zajímavého. Vyprávěl nám také příběh o dračici, která byla podle pověsti praprapředkyně
rodu Lucemburků. Na výstavě jsme viděli i mince a hračky ze 14.století. Neţ jsme se
mohli jít podívat do trezorové místnosti, prohlédli jsme si přírodovědnou expozici, kde
jsou vystaveny např. mamutí stoličky nalezené na Landeku. V trezorové místnosti byly
sochy Marie s malým Jeţíšem, vzácné rukopisy a jejich kopie, které jsme si mohli
prolistovat a také pohřební koruny Lucemburků a Habsburků a kopie svatováclavské
koruny. Nakonec jsme se šli podívat na animovanou prezentaci Bitvy u Kresčaku, ve
které Jan Lucemburský padl. Výstava se mi líbila, protoţe jsem se dozvěděla mnoho
nových zajímavostí.
Aneta Marčáková, 7. B

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Milí fandové fotbalu,
jaro je za dveřmi a s ním jako uţ kaţdoročně i druhá polovina fotbalové sezóny.
Všechno dokola se začíná zelenat a z našeho pohledu nejvíc zelená je tráva. A v duchu
tohoto fotbalového hitu mi dovolte, abych u této příleţitosti pozval všechny příznivce
haťské kopané, aby v hojném počtu přišli podpořit naše týmy v jejich pouti za bodovými
zisky. A to od těch nejmenších, ale nejbojovnějších benjamínků aţ po naše A muţstvo.
Vaše přímá podpora je určitě bude nutit k co nejlepším výkonům! Děkuji za pozornost a
těším se jménem výborů a hráčů Na shledanou při fotbale nejen v našem překrásném
areálu.
Za výbor TJ Sokol Hať Jiří Cima

Rozpis týmů TJ Sokol Hať jaro 2011
26.3..
27.3.
2.4.
3.4.
9.4.
10.4.
16.4.
23.4.
24.4.
1.5.
7.5.
8.5.
14.5.
15.5.
21.5.
22.5.
28.5.
4.6.
5.6.
11.6.
18.6.
19.6.

so.
ne
so
ne
so
ne
so
so
ne
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
so
ne
so
so
ne

15,00

15.30

Muţi A
Dolní Lhota - Hať

Muţi B
15.00
15.30

Háj ve Sl. B- Hať
Hať – Bolatice B

15,30

Štěpánkovice B - Hať

16,00
16,00

Bohuslavice B - Hať
Píšť B - Hať

10,00
16,30

V. Hoštice B - Hať
Hať – Kobeřice B

16,30
17,00

Budišovice - Hať
Hať - Sudice

17,00
17,00

Dobroslavice - Hať
Hať - Bělá

17,00
17,00

Strahovice B - Hať
Hať – Oldřišov B

Hať – Suché Lazce

15,30
16,00

Strahovice - Hať
Hrabová - Hať

16,00
16,30

Píšť -Hať
Markvartovice - Hať

16,30
16,30

Hať - Kozmice
Velká Polom - Hať

17,00
17,00

Hať - Klimkovice
Svinov - Hať

17,00
17,00

Hať – Ostrava-Jih
Darkovice - Hať

17,00

Hať - Darkovičky

Dorost
Ţáci
26.3. so 12,30 Dolní Lhota - Hať
3.4. ne 13,15 Hať - Kylešovice
9.4. so 13,00 Vávrovice - Hať 13,30 Štěpánkovice-Hať
16.4. so
14.00 Bohuslavice - Hať
17.4. ne 13.00 Rýmařov - Hať
23.4. so
14,00
Píšť - Hať
24.4. ne 13,45 Hať – Stará Bělá
28.4. čt
30.4. so
14,30 Šilheřovice - Hať
1.5. ne 15,00 O. Bruntál - Hať
2.5. po
7.5. so
8.5. ne 14,15 Hať – Vrbno p. P. 10,00 Hať - Vřesina
14.5. so
15.5. ne 14,15
Vřesina - Hať
volno
21.5. so
22.5. ne 14,45 Hať – Hlučín B 10,00 Hať - Darkovice
28.5. so 14,45
Svinov - Hať
29.5. ne
14,45 Háj ve Sl. - Hať
2.6. čt
5.6. ne 14,45
Hať - Odry
10,00 Hať - Hněvošice
11.6. so 14,45 Ludgeřovice - Hať
19.6. ne 14,45
Hať - Polanka

Benjamínci

15,30
14,30

Hať - Kozmice
Hať - Vřesina

16,30

Píšť - Hať

17,00 Šilheřovice - Hať
15,00 Hať -Darkovičky
14,30

Kozmice - Hať

15,00

Vřesina - Hať

17,00
Píšť - Hať
11,00 Darkovičky- Hať
15,30 Šilheřovice - Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Turková Gertruda

90 let

Dudková Gertruda

89 let

Chlebišová Hedvika

88 let

Plaček Erich

87 let

Kusinová Gertruda

83 let

Kučera Jan

82 let

Krakovková Alžběta

82 let

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