Vážení spoluobčané,
počasí posledních dnů jako by chtělo naplnit
idylickou představu bílých vánoc. Sníh křupající
pod
nohami a mráz štípající do tváří, takovou zimu si
mnozí z nás vybavují ve vzpomínkách na své
mládí. K idyle zimy z Ladových obrázků chybí jen
děti, které by si uţívali zimních radovánek. Přál bych
si, aby takové počasí vydrţelo i v následujících dnech,
kdy budeme slavit vánoční svátky. Sníh a zima ke
kouzlu vánoc patří.
Od vánočních svátků pak uţ jen několik málo dnů
zbývá do konce letošního roku. Právě konec roku bývá
obdobím, kdy si mnozí z nás najdou čas, s jehoţ nedostatkem bojovali po celý rok, a
promítnou si události, které nás potkali v právě končícím roce. Kaţdý sám si pak musí
odpovědět na otázku, jaký ten uplynulý rok pro něj byl?
Před několika málo dny jsem dostal otázku, abych vyjmenoval tři události, o kterých
si myslím, ţe v uplynulém roce se výrazně zapsaly do podvědomí obyvatel naší obce.
Po krátkém přemýšlení jsem odpověděl následovně. Na první místo bych dal povodeň,
která naši obec postihla ve středu 2.června. Na druhém místě by to byly dokončené více
neţ 10let trvající komplexní pozemkové úpravy. Jako poslední jsem uvedl skutečnost,
ţe rok 2010 byl rokem, ve kterém si naše obec připomínala koncerty různého ţánru
výročí uplynuvších 760let od první dochované písemné zmínky o naší obci. Bylo to
18.prosince roku 1250, kdy papeţ Inocenc IV vydal v Lyonu listinu, kterou opatu
cisterciáckého kláštera na Velehradě potvrzoval, ţe mezi zboţí tohoto kláštera patří
mimo jiné i obec Had. Pod tímto názvem byla v minulosti v různých listinách naše obec
uváděna.
Jak jsem jiţ uvedl, Vánoce jsou přede dveřmi. Dovolte mně tedy, abych Vám všem
popřál, aby jste tyto poţehnané, radostí a štěstím naplněné svátky proţili v kruhu svých
blízkých. Do nového roku Vám přeji především pevné zdraví, mnoho štěstí, Boţí
poţehnání, radost a ţivotní pohodu. Ať kouzlo Vánoc Vás provází i ve všední dny
celého roku 2011.
Pavel Kotlář, starosta

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém II. zasedání zabývalo především:
- Návrhem majitelů pozemků p.č.631,644,647 a části pozemku p.č. 651, vše k.ú. Hať,
na jejich převod do majetku obce bezúplatným způsobem – darem
- Poţadavkem MěÚ Hlučín, oddělení územního plánování, regionálního rozvoje a
památkové péče jako pořizovatele ÚP obce Hať o určení člena zastupitelstva obce,
který v rámci projednávání územního plánu obce bude spolupracovat s pořizovatelem
- Návrhem na odměnu za výkon funkce člena finančního výboru za rok 2010 osobě,
která není členem zastupitelstva obce
- Ţádostí majitele domu č.p.8, k.ú. Hať, o koupi obecního pozemku p.č. 43/1 a části
pozemku p.č. 43/6, vše k.ú. Hať
- Ţádostí občana obce k koupi části obecního pozemku p.č.43/4, k.ú. Hať
- Návrhem plánů činnosti na 1.pololetí roku 2011 pro kontrolní výbor a finanční výbor
- Výsledkem hospodaření obce k 30.11.2010 včetně realizace investičních akcí
k uvedenému datu a návrhem rozpočtového opatření č.3/2010
- Návrhem hospodaření obce v období od 1.1.2011 do schválení rozpočtu na rok 2011
v reţimu rozpočtového provizoria včetně návrhu pravidel pro hospodaření v daném
reţimu
- Návrhem plánu zasedání Zastupitelstva obce Hať na rok 2011
- Ţádostí majitelky pozemků p.č. 598/1, 598/2 a 600/2 o zpětvzetí jejího poţadavku na
samostatné zpracování Změny č.4 Územního plánu obce Hať a jeho zařazení mezi
poţadavky ostatních občanů, které budou řešeny v novém územním plánu obce
- Majetkoprávním vypořádáním pozemku p.č.3201, k.ú. Hať, formou úplatného
převodu z vlastnictví fyzické osoby do majetku obce
- Informací Ministerstva vnitra ČR k novele Nařízení vlády č.37/2003Sb., o odměnách
za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů
- Návrhem novelizace Obecně závazné vyhlášky č.1/2010 o místních poplatcích
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků p.č. 2796/13 a 2796/17, k.ú. Hať, formou
úplatného převodu z vlastnictví Zemědělského podniku Rázová – státní podnik
v likvidaci Praha - Řepy, do majetku obce
- Ţádostí sociálně potřebných občanů obce o finanční příspěvek na částečné krytí
nákladů na otop
- Ţádostí společnosti Aktiv Opava s.r.o. se sídlem v Opavě o vydání souhlasu
s uţíváním znaku obce
- Ţádostí občana o sníţení poplatku za odvoz TDO
- Návrhem smlouvy o smlouvě budoucí, která by měla být uzavřena mezi obcí Hať a
společností ČEZ Distribuce a.s., na zřízení věcného břemene pro pozemky ve
vlastnictví obce dotčené výstavbou přípojky NN pro novostavby rodinných domů na
ulici Lipová

- Návrhem smlouvy o smlouvě budoucí, která by měla být uzavřena mezi obcí Hať a
společností SMP Net se sídlem v Ostravě, na zřízení věcného břemene pro pozemky
ve vlastnictví obce dotčené výstavbou STL plynovodu pro novostavby rodinných
domů na ulici K Remízce
- Návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 579/1, k.ú. Hať a to formou
úplatného převodu z majetku obchodního druţstva Tempo Opava do vlastnictví obce
Hať
- Návrhem vlastníků pozemků p.č. 631,644,647 a části pozemku č.651, vše k.ú. Hať,
na jejich bezúplatný převod - formou daru do majetku obce
- Ţádostí projektové společnosti AGPOL s.r.o. Olomouc o vyjádření se k návrhu
projektu na zkapacitnění koryta vodního toku Bečva
- Stanovením ceny za DVD – videozáznam a fotografie z koncertu KOLAJA
- Poţadavkem společnosti ODIS, s.r.o. Ostrava, na poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu obce na částečné krytí ztrát při zajištění dopravní obsluţnosti obce na rok
2011
- Výsledkem ankety občanů ke změně provozních hodin na Poště v Hati
- Ţádostí dvou občanů o navrácení pozemků vyčleněných v Komplexních
pozemkových úpravách na vybudování protipovodňových opatření
- Návrhem střednědobého plánu sociálních sluţeb a souvisejících aktivit pro oblast
Hlučínska na období let 2010-2013
- Návrhem pravidel rozpočtového provizoria pro hospodaření obce v období od
1.1.2011 do schválení rozpočtu obce na rok 2011
- Ţádostí vlastníka soukromé komunikace o zajištění zimní údrţby na uvedené
komunikací
- Návrhem na uzavření smlouvy se zpracovatelkou mzdové agendy pro zaměstnance
obce na rok 2011
- Ţádostí dopravce zajišťujícího autobusu dopravu o vydání souhlasu zajišťování
veřejné sluţby v přepravě cestujících na území obce Hať

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Likvidace odpadů v domácích topeništích
V posledních letech se mnoho domácností vrací k
vytápění bytů a domů tuhými palivy, tj. uhlím, příp.
dřevem. Důvodem je výrazný růst cen „čistších“ zdrojů
tepla, tj. zemního plynu a elektřiny.
V souvislosti s právě probíhající topnou sezonou tak
často můţeme v obci spatřit kouřící komíny. Mnoho lidí
totiţ z ekonomických důvodů zaměnila vytápění plynem
či elektřinou za nekvalitní a ekologicky nevhodné uhlí či
jiné palivo. Často se stává, ţe proto, aby ušetřili, tak
spalují vlastně cokoliv - cokoli co hoří. Takovýmto
spalováním šetří náklady, ale nikoliv své zdraví. Při vytápění tuhými palivy (zejména
nekvalitním hnědým uhlím) a pouţíváním nekvalitních zastaralých kotlů se do ovzduší

dostává řada látek, které jsou pro lidské zdraví nebezpečné. Vytápění domácností
produkuje stále více prašných částic, polycyklických aromatických uhlovodíků, oxidů
dusíku a oxidu siřičitého. Kromě těchto látek můţe dojít i k produkci těţkých kovů
(arsenu). Při nechvalně známém spalování odpadů v domácích kamnech můţe dojít k
produkci dalších dráţdivých a nebezpečných rakovinotvorných látek. Lidé, kteří spalují
domovní odpad a nekvalitní palivo tak vlastně úmyslně poškozují zdraví sobě i
ostatním. Většina kouře a popílku totiţ končí v nejbliţším okolí komínu.
Nespalujte doma:
♥ plasty, PVC, polystyren, PET lahve, izolační folie, mikrotenové sáčky – pálením
vzniká velké mnoţství dioxionu, ftaláty a styren
♥ starý nábytek, natřená prkna, chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením se
vyprodukuje 50-500krát více dioxinů
♥ umělé textilie – hořením vzniká především čpavek, který jiţ při niţších
koncentracích dráţdí oči, sliznice, způsobuje bolesti hlavy a nevolnost, dále vzniká
kyanovodík, který rovněţ i v malých koncentracích způsobuje škrábání v krku,
zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě
♥ zbytky jídla, tráva a listí – pálením takovéhoto organického odpadu vzniká zejména
oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky
♥ časopisy a celobarevné letáky – spalováním se do ovzduší uvolňují těţké kovy
z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu
♥ barvy, léky, baterie – tyto nebezpečné odpady se spálením nezničí, ale jedovaté
látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy
♥ pneumatiky – spalováním vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky a další
jedovaté látky
Zdravé životní prostředí – jak můžete pomoci i Vy?
♥ Třiďte domovní odpad – základem je vytřídění domovního odpadu jiţ přímo u Vás
doma. Vytřídit je moţné papír, sklo, plasty, kovy a textil. Pro sklo a plasty jsou na
mnoha místech naší obce přistaveny kontejnery. Vytříděné odpady je moţné odevzdat
ve sběrných surovinách. Navíc 2x do roka místní základní škola pořádá sběr papíru.
Biologicky rozloţitelný odpad a odpad ze zahrádek je moţné kompostovat. Sníţíte
tak mnoţství odpadů a s ním spojené náklady za jeho likvidaci a navíc získáte ţiviny
pro půdu.
Na velkoobjemový a nebezpečný odpad zajišťuje obec rovněţ 2x do roka přistavení
velkoobjemových kontejnerů.
♥ Pouţívejte pouze schválené palivo – do svých kamen pouţívejte pouze kvalitní uhlí
a pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo řádně vyschlé. Dřevo vyschne dostatečně přes 2
zimy. S vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Nespalujte chemicky
ošetřené ani průmyslové dřevo.
Záleţí-li Vám na Vašem zdraví, zdraví Vašich dětí a zdravém ţivotním prostředí
pouţívejte k zajištění tepla ve Vašich domech pouze kvalitní a schválené palivo!
pk

Moţnosti jak vytápět
Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Vytápění uhlím se můţe velkou
měrou podílet na znečištění ovzduší. Problematickou kombinací bývá zejména starý
kotel se špatnými parametry spalování a nízkou účinností s pouţitím málo kvalitního

uhlí. Při tomto způsobu vytápění můţe vznikat velké mnoţství zdraví škodlivých látek,
ať uţ jde o oxidy síry a dusíku, těţké kovy či polyaromatické uhlovodíky. Pokud tedy
chcete vytápět uhlím, je nutné mít především kvalitní kotel s vysokou účinností
spalování a spalovat pouze kvalitní uhlí.
Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Zemní plyn je fosilní palivo s
nejniţším obsahem uhlíku a při jeho konečném vyuţití, např. při výrobě elektřiny nebo
při vytápění, dochází k minimálním emisím oxidu uhličitého. Jediným problémem
spalování zemního plynu mohou být emise oxidů dusíku - směs oxidu dusnatého (NO) a
dusičitého (NO2). Špičková zařízení však dnes produkují ve srovnání se staršími
spotřebiči pouze 10 % původních emisí oxidů dusíku.
Biomasa představuje nejstarší moţnost vytápění. Biomasou se v širším smyslu rozumí
veškerá hmota organického původu, pro vytápění pak původu rostlinného. Jde tedy jak
o klasické topení dřevem, tak také pomocí dřevní štěpky, dřevních briket, dřevních pelet
či popřípadě takzvaných biopelet (pelety z nejrůznějších druhů fytomasy - např. šťovík,
řepková či kukuřičná sláma). Brikety a pelety jsou vyrobeny ze slisovaného dřevního
odpadu, který se díky nim vyuţije. Ekologickou výhodou vytápění biomasou z pohledu
ochrany ovzduší je, ţe při spalování dřevní hmoty nevznikají emise oxidu siřičitého a
síra není vázána ani na vznikající nepatrné mnoţství popelu (na rozdíl od fosilních
paliv), který je dále vyuţitelný jako palivo, a niţší je rovněţ tvorba oxidů dusíku.
Výhodou dřeva je také to, ţe za předpokladu jeho dostatečného vysušení lze v
moderních kotlích dosáhnout účinnosti spalování aţ kolem 90 procent.
Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání energie z okolního prostředí (z půdy,
vody, vzduchu, odpadního tepla apod.). Toto přírodní, takzvané nízkopotenciální teplo o
nízké teplotě obsaţené ve vodě, půdě nebo vzduchu (které samo o sobě je pro vytápění
nevyuţitelné), dokáţí tepelná čerpadla vyuţít a převést je na teplo o vyšší teplotě, které
jiţ pouţít lze. Ta část vyrobené energie, která odpovídá vyuţité energii okolního
prostředí, je pak chápána jako energie obnovitelná. Tepelná čerpadla jsou tedy schopna
vyuţít elektrickou energii ze sítě mnohem efektivněji neţ jiná zařízení a stávají se tak
významnými nástroji sniţování energetické náročnosti a tedy i jakousi ekologičtější
alternativou běţných elektrických zdrojů vytápění, jelikoţ ze 60 aţ 70 procent vyuţívají
přírodní energii.
Solární energii lze pomocí speciálních zařízení - solárních kolektorů - vyuţívat v
rodinných domech i pro přitápění (sluneční energetický systém na vytápění přitom kryje
asi 25 - 30 procent z celoroční spotřeby tepla, a to především v okrajových měsících
topného období). Další moţností je vyuţití technologie fotovoltaických panelů, které
sluneční energii přeměňují na energii elektrickou, kterou je pak mimo jiné také moţno
vyuţít k vytápění.
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“.

Společnost přátel Muzea Hlučínska, občanské sdruţení je tu pro Vás!

Otevřený dopis občanům měst a obcí Hlučínska
Motto:
Hlučínsko není pouze zeměpisný pojem. Je to fenomén se specifickou historií, která
vtiskla regionu a jeho obyvatelstvu jedinečnou podobu. Aby si Hlučínsko uchovalo
svoji identitu, musí se stát předmětem zájmu rozumných lidí různých profesí a
generací, kteří jsou ochotni se nezištně angaţovat v jeho prospěch.
(ze stanov občanského sdruţení)
Vážení spoluobčané,
jménem výboru občanského sdruţení Společnost přátel Muzea Hlučínska si Vás
dovolujeme oslovit tímto otevřeným dopisem.
V přetechnizované době sílící globalizace, kdy se stírají regionální specifika a
zvláštnosti, jsme se rozhodli zaloţit občanské sdruţení, jehoţ hlavním cílem je uchovat
originální identitu hlučínského regionu ve všech různých podobách (zvyky, tradice,
historie, folklor, materiální dědictví apod. …). Společným jmenovatelem všech námi
plánovaných aktivit je osvěta a šíření správného povědomí o Hlučínsku nejen pro
návštěvníky, kteří přicházejí do našeho regionu, ale především u místních obyvatel.
Aktivitami, jimiţ chceme naplňovat tento záměr, bude mimo jiné podpora vzniku stálé
expozice věnované celému Hlučínsku, vydávání vlastivědného sborníku, pořádání
diskuzních fór, přednášek, exkurzí, tématických soutěţí po školy apod. Jsme si vědomi
toho, ţe je zapotřebí oslovit zvláště nastupující mladou generaci, jejímţ úkolem bude
předat „dědictví otců“.
Domníváme se, ţe ţivou tvůrčí společnost a její identitu mohou uchovat pro příští
generace pouze lidé, kteří si hájí vlastní tradici, kořeny a smysluplně je rozvíjejí.
Protoţe tyto ideje prosazuje Muzeum Hlučínska, rozhodli jsme se jako jeho příznivci
pro název našeho občanského sdruţení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“. Právě
aktivní podpora činnosti Muzea Hlučínska je naší prioritou. Jsme sdruţení nepolitické.
Chceme dosahovat našich cílů ve vzájemné spolupráci se Sdruţením obcí Hlučínska
jako jeho dobrý partner a pomocník. Předmětem našeho zájmu bude rovněţ otevřená
spolupráce se školami a vzdělávacími institucemi všeobecně, společenskými
organizacemi apod. Chceme systematicky komunikovat s občany za účelem zachování
dědictví materiálního (pomoc Muzeu Hlučínska při sběru exponátů) i duchovního
(uchování autentických výpovědí a vzpomínek pamětníků apod.).
Váţení občané, věříme, ţe činnost našeho občanského sdruţení nalezne rovněţ u Vás
svoji přízeň a získá si Vaši oblibu. Vţdyť podpora kořenů a tradic z nichţ vyrůstáme,
posiluje naší vlastní identitu.
Zároveň si Vás dovolujeme pozvat na zahajovací akci občanského sdruţení:
(aktuální informace: www.spmh.cz – v provozu od ledna 2011)
Pátek 11. 2. 2011 v 18 hodin
Jindřich Štreit: Brána naděje (vernisáţ fotografické výstavy) – Muzeum Hlučínska
Beseda s pozvanými hosty: Jindřich Štreit, Max Kašparů (po vernisáţi) –
Evangelický kostel
Jménem občanského sdružení „Společnost přátel Muzea Hlučínska“ členové výboru:
Jiří Siostrzonek (předseda), Josef Barták, Jiří Neminář, Jan Urbiš,
Eva Peterková, Jana Musialová, Metoděj Chrástecký

INFORMUJEME
♣ UPOZORNĚNÍ ŘIDIČŮM
Obecní úřad se obrací na všechny řidiče s výzvou, aby neparkovali svá vozidla na
místních komunikacích. Ve většině případů tak omezují průjezd technice, která zajišťuje
odhrnování sněhu.
Jako nezodpovědné se pak jeví parkování vozidel na místních komunikacích, a to
nejen v zimním období, v těch částech obce, které jsou vymezeny dopravním značením
„Obytná zóna“. Stále se objevují připomínky občanů, kteří bydlí v těchto lokalitách na
neoprávněné parkování vozidel, která v některých případech ztěţují přístup do jejich
domů.
Po projednání těchto připomínek v radě obce bylo rozhodnuto poţádat Polici ČR,
aby věnovala těmto lokalitám zvýšenou pozornost.
Děkuji za pochopení
Pavel Kotlář,
starosta
♣ KOLAJA 2010 - videozáznam a fotografie z letošního ročníku je moţné zakoupit na
OÚ. Cena kompletu 2DVD je za cenu 100,- Kč+DPH.
♣ BEZPLATNÁ PRÁVNÍ PORADNA – další sluţba, kterou nabízí Charita
Hlučín
Poradna je otevřena kaţdý 1. pátek v měsíci od 15.00 do 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 popsat svůj
problém. Podrobnosti o způsobu objednání, poradenství a oblastech práva, kterými se
poradna zabývá, jsou uvedeny v PROVOZNÍM ŘÁDU, kterému, prosíme, věnujte
svou pozornost. Provozní řád naleznete na webových stránkách www.charitahlucin.cz,
nebo je k nahlédnutí na obecním úřadě u paní Dudkové. Tato právní poradna není
sociální sluţbou a je provozována na základě spolupráce s advokátkou Mgr. Karin
Blokešovou, advokátem zapsaným v České advokátní komoře pod číslem 13110.
♣ Tříkrálová sbírka 2011 – sbírka pojmenovaná po svátku mudrců z východu, kteří se
přišli před více neţ dvěma tisíci lety poklonit Dítěti do Betléma, se stala v naší zemi
tradicí. Sbírka se bude konat jiţ pojedenácté a koledníci s pokladničkami označenými
logem Charity, Vás mohou navštívit o víkendu 7.-9. ledna 2011.
Charita Hlučín, organizátor sbírky v našem regionu, Vám jménem všech potřebných za
darované finanční prostředky děkuje.
♣ Nová autobusová linka č.293 - od neděle 12. prosince došlo v souvislosti se změnou
jízdních řádů k zavedení nové autobusové linky č.293, která nahrazuje dosavadní linky
č.290,291,292.
Trasa linky 293: Hlučín, aut.nádraţí – Hlučín, cihelna – Ludgeřovice – Markvartovice
– Šilheřovice – tranzit přes Polsko – Pudlov, drátovny – Nový Bohumín,aut.st. – Nový
Bohumín, ŢD.
Bohumínské spoje č.293 vţdy v Hlučíně, aut.st., navazují na linku č.70.
Bliţší informace: Infocentrum ODIS, tel.: 596941108; www.kodis.cz;
Callcentrum Veolia, tel.: 844555888

POZVÁNKY

Obec Hať zve všechny srdečně na

Zpívání pod vánočním stromem
v neděli 26.12.2009 v 16.30 hodin.
Přijďte si zazpívat koledy ze „starých“ kníţek
pod obecní vánoční strom u kulturního domu.

Obecní úřad v Hati zve všechny občany
srdečně na tradiční

OBECNÍ PLES
který se koná v sobotu 15.1.2011
ve 20.00 hod. v sále Kulturního domu v Hati
k tanci, poslechu a dobré pohodě hraje skupina

Viktorie

Předprodej vstupenek v celkové hodnotě 100,- Kč
u paní Lucie Novákové, Lipová 16, Hať nebo na poště.

Plesová sezóna 2011 v kulturním domě
15.1.
22.1.
5.2.
11.2.
19.2.
26.2.

♪
♫
♪
♫
♪
♫

Obecní ples
Hasičský ples
Zahrádkářský ples
Sokolský ples
Chovatelský ples
Myslivecký ples

ZE ŢIVOTA FARNOSTI
Jak jsem uvěřil, ţe Jeţíšek nosí dárky
Kaţdý jistě rád vzpomíná na to, jak proţíval
vánoce v dětství, na tu kaţdoročně opakovanou
záhadu, kde se pod stromečkem najednou vezmou
dárky, jak to ten Jeţíšek vlastně dělá. Bylo to krásné
dětsky přijímat tu skutečnost. Později však vţdy
přichází poznání, ţe to chystají rodiče. Nepůsobí
pak zjištění reality jako podvod? Já ale opravdu
věřím, ţe Jeţíšek nosí dárky a dokonce nejenom o
vánocích. Bohuţel se však v našich domovech
nachází pod stromečkem mnoho dárků, které určitě
od Jeţíška nejsou.
Rád vzpomínám na jednu svoji osobní zkušenost. Jistě jste mnozí ten příběh slyšeli,
ale rád na něj znovu vzpomínám, protoţe v něm objevuji skryté poselství. Na
Manţelských setkáních jsem tenkrát slouţil manţelům aţ do pozdního večera. Byla to
sluţba svátosti smíření, pohovory, modlitba. Kdyţ jsem skončil, byl jsem naplněn
radostí nad tím, jak jsem na vlastní oči poznával, Boţí působení, a mohl ho také jako
kněz zprostředkovat. Byl jsem však také po večeři uţ dávno vyhládlý a dostal jsem
velkou chuť na malou sladkost. Tyčinku Deli. Ty, které jsem od sestřiček dostal na
cestu, uţ jsem dávno zbaštil. Jen tak mimochodem, ale s určitou váţností v Duchu
říkám: Pane Boţe, kdybys tak udělal zázrak, ţe bych jednu zapomenutou ještě v tašce
našel. S důvěrou jsem šel obsah tašky zkontrolovat, přestoţe jsem si byl jist, ţe uţ tam
ţádná tyčinka nemůţe být. Taky ţe nebyla. Nepřekvapilo mě to, počítal jsem s tím. Měl
jsem navíc ţízeň, tak jsem se šel do jídelny napít. Při návratu zpět jsem si očima
kontroloval naši domácí poštu, kapsičku na tzv. pohlazeníčka, tedy přáníčka poděkování
a vzkazy, které si můţeme vzájemně vyměňovat, abychom si dělali radost. Koukám, ţe
moje kapsička byla nějaká baňatá, kdyţ do ní sáhnu, tak ke svému úţasu vytahuji
tyčinku Deli. Nechtěl jsem věřit vlastním očím. Byla i s milým pozdravem od jedněch
manţelů. To mi vyrazilo dech. Pán mi uštědřil veliké překvapení, byla to od něj velmi
milá pozornost. Zaplavil mě pocit, jako by mě On opravdu pohladil a poděkoval mi za
chvíle, kdy jsem se věnoval manţelům. Celá událost se mě hluboce dotkla, protoţe se
před mýma očima stal zázrak větší, neţ kdyby Bůh tyčinku Deli v tašce stvořil. Věřím,
ţe je toho schopen, byla by to pro něj hračka. Větší zázrak pro mě bylo, ţe Bůh k tomu
pouţil lidi se svobodnou vůlí, našel někoho, kdo vnímal Jeho vnuknutí. Vůbec nemuseli
na nápad reagovat a oni to udělali. Bůh to věděl a předvídal. Pouţil prostředníky
k tomu, aby mi udělali radost. Moje radost byla zmnohonásobená tím, jak to bylo od
Pána zreţírováno. Co dělá, dělá vţdy dokonale. Nehledě na to, ţe jsem dostal dárek i
s podpisem manţelů, pro mě to byl opravdový dárek od opravdového Jeţíška. Tyčinky
Deli se mi uţ od té doby téměř přejedly, ale kdyţ chce Jeţíš překvapit, jeho
vynalézavost nezná hranic. To uţ jsem poznal.
Pochopil jsem toho více. Ti kdo nás mají rádi, jsou opravdovými posly Boţími, jsou
pro nás Boţím darem. Přál bych vám, abyste si navzájem uměli nadělovat takové dárky,
které budou vaším blízkým i vašim dětem znamením Boţí dobroty, aby jednou vaše děti

nemusely pochybovat od koho, ţe vlastně jsou. Nebudete jim muset lhát ani nic
podvodně vysvětlovat, kdyţ jim ukáţete pravou Boţí tvář, kdyţ vy sami budete chtít být
jeho prostředníky.
P. Jan Svoboda
Církevní svátky ve farnosti v roce 2011:
1.svaté přijímání:
Hať
v neděli 29.5. 2011 v 11.00 hod.
Darkovice
v neděli 29.5. 2011 v 9.15 hod.
Odpust ke cti sv. Floriána v Darkovicích v neděli v kapli 1.5. 2011
Odpust ke cti Nejsvětějšího Srdce Jeţíšova v neděli 3.7. 2011
Krmáš v Darkovicích v neděli 3.7. 2011
Krmáš ke cti sv.Matouše v Hati v neděli 25.9. 2011
Odpust ke cti sv. Hedviky v Darkovicích v neděli 16.10. 2011
Děkanátní pouť za nová kněţská povolání ve Frýdku v sobotu 4.6.2011 v 18.00 hod.

Skutečný vánoční příběh…
Dnes začnu úryvkem z evangelia svatého Marka: „Jeţíš si sedl naproti chrámové
pokladnici a díval se, jak do ní lidé vhazují peníze. A mnozí bohatí dávali mnoho. Přišla
také jedna chudá vdova a vhodila dvě drobné mince, dohromady čtyrák. Zavolal své
učedníky a řekl jim: "Amen, pravím vám, tato chudá vdova dala víc, neţ všichni ostatní,
kteří dávali do pokladnice. Všichni totiţ dávali ze svého nadbytku, ona však ze svého
nedostatku: dala, co měla, všechno, z čeho měla být ţiva." (Mk 12, 41-44)
My nedáváme a ani nemusíme dávat z toho, co představuje naše ţivotní minimum.
My – kdyţ uţ něco dáváme – tak to dáváme ze svého přebytku. Stejně jak dávali ti
bohatí do chrámové pokladnice nebo pán a paní z příběhu, který vám chci nyní napsat:
Jednou na Hod Boţí vánoční jeden pán a jedna dáma, kteří ţili v luxusním bytě
v bohaté čtvrti, vycházeli po mši svaté z kostela. Před svým porsche potkali
bezdomovce – úplně typického. Dáma mu dala hned pár drobných, ale pán se na chvíli
zastavil a řekl mu: „Drahý příteli, mohl byste nám prokázat tu čest a povečeřet dnes
s námi u našeho stolu?“
Bezdomovec pozvání přijal.
Po bohaté večeři se ten muţ zeptal: „Přijal byste, drahý pane, naše pozvání a přespal
u nás?“
Bezdomovec samozřejmě pozvání přijal.
A pak mu ten farník našel práci…
O dalších Vánocích seděl bývalý bezdomovec, perfektně oblečený, v první lavici
kostela na půlnoční mši svaté vedle muţe, který mu pomohl.
Nečekal, aţ kněz přečte modlitbu za chudé, ujal se mikrofonu, ukázal na muţe před
sebou a zvolal: „Koukněte na tohohle chlapíčka, to je skutečné náboţenství! Loni jsem
u něj na Vánoce večeřel, přespal a pak mi našel práci. Díky němu zase stojím na nohou.
To je skutečné náboţenství!“ …

Oslovil vás tento skutečný příběh? Kolik je kolem nás nejen bezdomovců, ale i
osamělých – ať uţ starých nebo mladých – lidí, kteří čekají na kaţdý malý projev lásky,
porozumění, pomoci… pozvěte je na tyto
vánoce mezi sebe, ke svému stolu. Nebo
zajděte k nim, nabídněte svou pomoc, podporu.
Zkuste alespoň tyto jedny vánoce proţít tím, ţe
budete nejen sami přijímat lásku, dárky,
pochopení, ale ţe budete také dávat… lásku,
porozumění, pomoc, oporu druhým. Jeţíš se
nám také dal. Mnoho toho opustil. On ač
bohatý, stal se pro nás chudým… Nebojme se
prokazovat lásku, dobrodiní, nabídnout
materiální pomoc. Uvědomme si, ţe nikdy
nedáváme ze svého nedostatku, nikdy
nedáváme to, z čeho bychom měli být ţivi jako
ona vdova v evangeliu. Začněme brát
evangelium váţně!
Přejeme radost v srdci z mnoţství lásky
rozdané mezi potřebné, staré, opuštěné
M. Alexie de N.D.
M. Kristina de N.D.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Nejen podzim ve znamení jazyků
Tak jako kaţdoročně, i letos se naše škola připojila v září k oslavám Evropského
dne jazyků, jehoţ posláním je zvýšit povědomí o jazykové rozmanitosti a vzdát hold
obrovskému jazykovému bohatství v Evropě. Loni ţáci tvořili projekty na téma
„Abeceda“, letos to byla „Brána jazyků otevřená“. Jak se jim to dařilo, můţete posoudit
také podle video-ukázek umístěných na školním webu a podle reakcí samotných ţáků –
viz níţe.
Další významnou akcí ZŠ Hať byla návštěva německého velvyslanectví a
Goethe – Institutu v Praze. Díky spolupráci s „Gemeinschaft schlesisch-deutscher
Freundes Hultschiner Ländchens“ se naši ţáci dostali do míst, kam běţně ţáci
základních škol nezavítají. Viděli Lobkovický palác a zahradu, a poté shlédli film o
uprchlících z NDR v roce 1989. V upomínku si odnesli německou a českou verzi
publikace vydané ve spolupráci s ministerstvem zahraničních věcí v Berlíně „Tatsachen
über Deutschland“. Další naší zastávkou bylo sídlo Goethe – Institut, kde byli
seznámení s náplní práce této kulturní organizace a poţadavky k získání mezinárodně
uznávaných certifikátů a prohlédli si německou knihovnu.
V říjnu dostali ţáci ZŠ Hať nabídku zúčastnit se německo – českého
podzimního tábora v Berlíně, přičemţ německá strana zajistila finance na ubytování,
stravu, program a zaplatila i 50% z ceny jízdného.
Nyní se připravujeme na soutěţ v recitaci básní Josepha von Eichendorffa,
rodáka z nedalekých Lubovic u Ratiboře. Jen pro připomínku: předloni tuto soutěţ

vyhrála jedna naše ţákyně a získala tak pobyt zdarma na táboře s výukou němčiny.
Letos soutěţíme o zájezd do Vídně.
Zapojili jsme se také do internetové soutěţe v jazyce anglickém Cambridge
Competition 2010-11, která probíhá od listopadu 2010 do února 2011 a je zaměřena na
čtenářské dovednosti.
Myslím si, ţe v mnoţství aktivit se naše vesnická škola můţe rovnat mnohým
větším, městským organizacím, a to zde zmiňuji pouze některé jazykové aktivity –
nemluvě o dalších předmětech.
Mgr. Lenka Ochvatová

Reakce ţáků:
Evropský den jazyků
Letos naše třída reprezentovala Velkou Británii. Kaţdý ze třídy měl za úkol
přinést nějaké informace. Další den jsme poznatky a postřehy dávali dohromady. Pak
jsme si rozdělili, kdo bude co říkat. Pracovali jsme společně i s 9. A. Domluvili jsme se,
ţe také budeme zpívat písničku Yesterday a kaţdý den jsme ji nacvičovali. Já s Ondrou
jsme si vymysleli scénku, jak asi probíhaly spory Velké Británie proti Palestině. Myslím
si, ţe se nám to povedlo. Kaţdá třída to měla velice hezké. Po ukončení našeho
představení jsme rozdali tradiční koláčky Velké Británie. Myslím, ţe se nám to všem
moc povedlo a těším se na další rok, ale to uţ proţiji na střední škole. Budu mít hezké
vzpomínky.
Kristýna Desortová, 9. B
Na letošní den jazyků byly zase velké přípravy. Nejprve si kaţdá třída vylosovala
jednu zemi, o které si připravili projekt, nějakou scénku, a poté to prezentovali zbytku
školy. Nastal den „D“. Od všedního rána panovaly velké přípravy, v kulturním domě se
chystala výzdoba a zkoušelo se ozvučení s obrazem. Kdyţ naše třída dorazila do sálu,
uviděli jsme přecpaný sál, který „praskal ve švech“. Na scénu přišli prvňáčci a předvedli
nám krásné vystoupení a spolu s druhou třídou nám řekli něco o České republice.
Nejvíce se nám zalíbilo vystoupení 8.B, která měla Rusko, a pojali to velice s humorem.
Připravili si vystoupení z Mrazíku (v moderní verzi). Bylo to velice humorné a v sále
nebyl člověk, který by se u tohoto vystoupení nezasmál. Tím ale nechceme urazit ani
ostatní třídy, protoţe všechno bylo strašně zajímavé, a něčím originální. Den jazyků se
nám strašně moc líbil a kaţdý z nás si z něho něco odnesl. Podle našeho mínění to byl
letos zatím nejlépe vypracovaný den jazyků.
Aneta Pavinská a Tereza Barabaschová 9. B
Evropského dne jazyků, který proběhl v KD v Hati, se zúčastnili ţáci 1. -9. třídy
ZŠ v Hati. O jednotlivých zemích jsme se mohli dozvědět více, nejen zásluhou
připravených informací, ale také pomocí nacvičených scének. Měli jsme také moţnost
poslechnout si národní hymny. Největší „odrhovačku“ předvedli ţáci 8. B s Ruskem.
Měli nacvičené představení „Mrazík“ v novém stylu. Ale prezentace se povedly snad
všem. Skvělé bylo také to, ţe se do tohoto projektu zapojili všichni a měli zájem
pracovat na něm. Protoţe se to vše povedlo, moc se nám to líbilo.
Eliška Cigárová, 5. třída

Výlet na německé velvyslanectví
Dne 29. září jsme my, němčináři, jeli na exkurzi na německé velvyslanectví a do
Goethe institutu. Z učitelů nás doprovázeli paní učitelka Ochvatová a paní učitelka
Sobková. Na velvyslanectví nás podrobili důkladné bezpečnostní prohlídce. Pak nám
řekli něco o tom, jak ta budova vznikla, kdo ji vlastnil a co se s ní dělo postupem let.
Dozvěděli jsme se například, ţe budova patří ČR a Německo za ni musí platit nájem.
Všechno to říkali v němčině, takţe jim rozuměla asi jen polovina ţáků. Ale paní
učitelka Ochvatová nám to překládala. Poté nám pustili film o tom, jak lidé utíkali
z východního do západního Německa přes Prahu. Následovala prohlídka Goethe
institutu, kde jsme se dozvěděli, ţe poskytuje informace o Německu a nabízí jazykové
kurzy a zkoušky. Má velkou knihovnu a není jen v Praze, ale je skoro na celém světě.
Po skončení jsme šli na Václavské náměstí, kde jsme měli rozchod. Do Hati jsme přijeli
všichni unavení, ale výlet jsme si uţili a to je hlavní, ne?
Magdaléna Pěkníková, 9.B

Německo – český tábor v Berlíně
Dne 17. října jsem odjela na tábor do Německa. Cesta byla dlouhá, ale stálo to za
to.
V Německu na nádraţí na nás čekala jedna
z německých vedoucích, paní Gábi. Ta nás zavedla do Froschhostelu, kde jsme byli
ubytovaní. Ještě toho dne jsme hráli spoustu seznamovacích her. Celý týden jsme měli
nabitý program. Navštívili jsme husitské muzeum, technické muzeum, bazén, lanové
centrum. Ale nejen to. Byli jsme na procházce Berlínem, na Alexanderplatz a kromě
toho jsme se účastnili i workshopů. Kaţdý si mohl vybrat, jestli chce tančit nebo
malovat. Samozřejmě jsme prošli i spoustu obchodů. Večery byly vţdy společné. Měli
jsme videovečery, karaoke, loutková divadla, taneční vystoupení nebo společné hry.
Celý tábor byl velice pěkný a moc se mi tam líbilo. Všem bych ho doporučila, a
kdybych mohla, jela bych do Německa znovu.
Kateřina Dadáková, 9. A

Strašidelná škola
Na podzimní listopadové odpoledne jsme pro
naše ţáky připravili akci s názvem „Strašidelná
škola“. Děti se shromáţdily v 17:00 hod.
v tělocvičně, a po rozdělení do skupin procházely
školou, ale po tmě a s baterkami. Na stanovištích plnily společně různé úkoly - házení
desetníků do kyblíku, pamatovák, malování po tmě, skládání puzzle, ukládání zápalek
do krabičky jednou rukou, strouhání brambor, aj.
Po splnění vţdy dostaly část textu s veselou pohádkou. Jakmile obešly všechna
stanoviště, vrátily se zpět do tělocvičny, texty sloţily dohromady a danou pohádku

namalovaly. Na stanovištích nám rádi a ochotně vypomohli ţáci 8.a 9. tříd. Byli
převlečení do různých pohádkových kostýmů, stejně jako všichni učitelé.
Pro zpestření jsme texty pohádek vybrali v cizích jazycích, které vyučujeme na
naší škole. Takţe jsme měli německou, ruskou, anglickou a pro naše nejmenší českou
pohádku. Bouřlivým zvoláním „hurá“ na závěr, daly děti najevo, ţe se jim podvečer
velmi líbil. Odcházely spokojeni a se sladkou odměnou.
Záznam z této akce můţete shlédnout na www.hlucinsko.tv .
Mgr. Karin Jarošová

Co se dělo na podzim na haťské škole ?
Opět se sbíral starý papír, odevzdalo se ho skoro 7 tun. Nejlepší kolektiv byl
kolektiv ţáků 5. třídy, a ti nasbírali 1 898 kg, coţ na jednoho ţáka je 61,2 kg. Mezi
nejlepší sběrače na škole patří Dudek Patrik, Marek Janoš, Karolína Mikulová, Simona
Schenková, Vanesa Kroutilová, Matěj Kuchař, Daniel Hrubý, Jonáš Prchala a Tomáš
Ochvat. Kaţdý nasbíral více neţ 200 kg.
Další tradiční podzimní akcí byl Branný závod za účasti ţáků polské partnerské
školy.
A jak to dopadlo v jednotlivých kategoriích:
Nejstarší chlapci
Nejstarší dívky
1. Dominik Švenda
1. Lucie Kaňová
2. Gabryel Piszczan
2. Dominika Kotulová
3. David Krčmář
3. Karolína Sochová
Starší chlapci
1. Martin Sojčák
2. Luboš Machala
3. Adam Pieknik

Starší dívky
1. Marie Klementová
2. Sabina Plačková
3. Marie Bergerová

Nejmladší ţáci – 5.třída
1. Miroslav Kachyňa
2. Nela Starowitzová
3. Eliška Cigánová
Poslední týden v říjnu jsme po sedmi letech naší česko-polské
spolupráce zorganizovali společné setkání učitelů. Někteří se
vídáme velmi často, ale někteří učitelé z Bienkowic ještě nebyli na
naší škole a opačně. Na tomto odpoledním setkání bylo 30 učitelů.
Začínali jsme společným obědem ve vinárně Globus a pak jsme se přesunuli do školy,
kde vše pokračovalo v přátelském kruhu. Naši kolegové si prohlédli školu, podívali se
do nových interaktivních učeben, kde mohli na vlastní oči vidět interaktivní učebnice
pro přírodopis, zeměpis, cizí jazyky, atd. Pak jsme seděli ve cvičné kuchyni a plánovali
další společné akce. A dlouho se nečekalo, protoţe 10. listopadu byl výlet do Prahy poznávat krásy našeho hlavního města. Jelo nás celkem 19. Z toho bylo 12 dětí
z Bienkowic, které nikdy v Praze nebyly. Po prohlídce pamětihodností a procházce
večerní Prahou jsme jeli vlakem zpět do Ostravy, kde na Poláky čekali rodiče, aby je
odvezli domů. Všem se výlet velmi líbil a moc by chtěli jet i ostatní, ale to někdy příště.
Mgr. Rita Sobková

Sportovní aktivita ţáků vzrůstá
Od zahájení školního roku uplynuly 3 měsíce. Ve škole pracují 4 zájmové
tělovýchovné krouţky – míčové hry starších chlapců, sportovní krouţek ţáků 7. třídy,
florbalový krouţek chlapců 7. třídy a volejbalový krouţek mladších dívek. Florbalisté si
posílili sebedůvěru vítězstvím ve sjednaných přátelských utkáních s Cobrou Hať a se
staršími spoluţáky z 8.třídy. Jsou to - David Heneš, Vojta Kliment, Matěj Kupka,
Michal Kuchař, Kielar Šimon, Luboš Machala, Jakub Šimčík a David Plaček. Ve
volejbalu prověřily své síly v utkáních s chlapci 9.ročníku a posléze s dívkami 9.ročníku
- Marie Bergerová, Aneta Paskudová, Nela Válková, Karolína Mučková, Zuzka
Dudková,
Eliška Desortová,
Lenka Martiníková, Eliška Petříková, Katka
Schebestíková, Markéta Prchalová.
V říjnu uspořádali učitelé tradiční branný závod za účasti 12 ţáků z polské druţební
školy v Bienkovicích a 52 ţáků naší školy. Díky pěknému počasí si účastníci odnesli
mnoho hezkých záţitků.
2.10.2010 v Opavě proběhlo Okresní finále ve stolním tenisu. Naše škola obsadila
kategorii starších dívek a tu s přehledem vyhrála. Gabi Plačková, Iva Biernatová a
Patricie Buryová postoupily do krajského finále, kde v tvrdé konkurenci 5 druţstev
obsadily krásné 2. místo. Blahopřejeme.
Na ţádost chlapců se konal 2x turnaj v malé kopané. V kategorii starších se utkaly 4
týmy. Výkony byly vyrovnané. Bojovalo se do posledních sekund. V kategorii mladších
nastoupilo i druţstvo dívek 6.třídy a nemalou měrou přispělo k oţivení hry a pobavení
diváků. Za svůj přístup si zaslouţí přinejmenším uznání.
Pro velký zájem o florbal se rovněţ uskutečnil turnaj 4 druţstev a pokračováním byl
předvánoční turnaj 9.prosince 2010 .
Pro dívky byl připraven ročníkový turnaj ve vybíjené. Neúčastí dívek 8.ročníku se
uskutečnil míčový víceboj 9.tříd proti sedmým. V prvním utkání ve vybíjené překvapivě
zvítězily mladší, v ostatních zvítězily jen těsně deváťačky. Házená 6:5,volejbal 2:1.
Věřím, ţe v dohledné době můţeme očekávat i větší úspěchy jak v míčových
sportech, tak i v atletice.
Ve středu 1.12.2010 se střetly dívky mladší i starší v přátelském utkání s polskými
děvčaty a to ve volejbale na naší škole. Polská děvčata oba zápasy vyhrála. 9.12.2010
jsme na oplátku jeli do Polska na turnaj ve stolním tenisu, kterého se zúčastily naše
přebornice Gabriela Plačková a Iva Biernatová, doplněné o Adama Piekníka z
Darkovic. Dívky získaly 1. a 2. místo a Adam byl na 2. místě.
Mgr. Jurenka František

Burza nepotřebností
Vánoční bazar aneb burza nepotřebností proběhl na haťské škole 12. a 13. prosince.
Týden předem děti nosily do školy hračky, drobné předměty, šperky, kníţky, keramické
figurky, psací potřeby, bloky a další nepotřebné věci, které uţ je přestaly bavit. A neţ
by je vyhodily, tak je raději donesly do bazaru. Jedni byli rádi, ţe se toho doma zbavili a
další měli obrovskou radost, kdyţ za 5,- nebo 10,- korun mohli koupit keramického
andílka nebo plyšové zvířátko.
Výtěţek z této akce byl zaslán na konto Adventních koncertů.
Mgr. Rita Sobková

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
ODDÍL STOLNÍHO TENISU TJ TTC HAŤ VE SPOLUPRÁCI
S OBECNÍM ÚŘADEM HAŤ
ZVE OBČANY OBCE NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
DNE 27.12.2010 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ
OD 14.00 hod. - KATEGORIE ŢACTVO
OD 16.00 hod. - KATEGORIE DOSPĚLÍ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

Vážení a milí spoluobčané,
tak nám letos nasněţilo poněkud dříve, neţ je u nás v kraji zvykem a uţ několik
týdnů vločka stíhá vločku, tudíţ je nejvyšší čas přijít se svou troškou do Haťského
zpravodaje. V následujících pár řádcích bych Vás rád obeznámil s děním v TJ Sokol
Hať v uplynulých měsících a zároveň malinko nastínil, co můţeme očekávat v blízké
budoucnosti.
Po loňském zaloţení B-muţstva jsme se po úvaze rozhodli přidat další tým a to
tentokrát druţstvo benjamínků. Toto druţstvo uţ vlastně pár let neoficiálně trénovalo,
ale letos se naskytla příleţitost dát našim nejmladším fotbalistům šanci zkusit si zahrát
opravdovou soutěţ o body. Asi mi dáte za pravdu, ţe jedno soutěţní utkání dá této
nastupující fotbalové generaci rozhodně víc, neţ několik tréninků. A tak jsme se
rozhodli, ţe do toho půjdeme. Oslovili jsme několik vytypovaných kandidátů na trenéry,
popovídali si s rodiči, provedli nábor, přihlásili tým do okresní soutěţe 7 + 1 a mohlo se
začít. Kromě Hati se do této soutěţe přihlásila druţstva Kozmic, Darkoviček, Píště,
Šilheřovic a Vřesiny a na OV FS Opava se této D skupině neoficiálně přezdívá
„Prajzská liga“. Chlapci hrají na půlku hřiště, branky mají rozměry 2 x 5 m a utkání
trvá 2 x 25 min. Soutěţ je hrána čtyř kolově a naši hrají vesměs předzápasy B-týmu
Hati. Pokud jste ještě neměli moţnost vidět fotbal s totálním nasazením a obrovskou
vůlí po vítězství i za dosti nepříznivého stavu, nenechte si ujít jarní utkání našeho
nejmladšího týmu. Určitě nebudete litovat. Rovněţ Vás zveme na vánoční turnaj
v tělocvičně – viz.níţe.
Ţáci byli po reorganizaci okresních soutěţí přeřazeni z okresního přeboru do okresní
soutěţe, kde si na podzim nevedli špatně a po dvou poráţkách jsou třetí s odstupem čtyř
bodů na prozatím první Háj ve Slezsku. Coţ je podle mého názoru nádherná motivace
pro celou zimní přípravu.
Druţstvo dorostu bojuje třetím rokem v krajské soutěţi dorostu a má za sebou dost
smolný podzim. V několika svých utkáních podali hoši vynikající výkony a těţce
potrápili vysoké favority soutěţe, leč vesměs bohuţel bez konečného bodového efektu.

Na druhou stranu nás ale mrzí prohry v zápasech, jeţ se teoreticky měly odehrávat plně
v naší reţii a jeţ tento mladý celek totálně nezvládl. Doufáme, ţe hoši půjdou do sebe a
zimní přípravu stoprocentně zuţitkují k zlepšení všech herních činností.
Náš B-tým rovněţ změnil působnost díky reorganizacím soutěţí OFS Opava. Na
rozdíl od ţáků ovšem postoupil do vyšší třídy. Od tohoto muţstva, jenţ je z větší části
sloţeno z mladých hráčů, po přechodu z dorostenecké kategorie, všichni především
očekáváme, ţe budou nabírat zkušenosti mezi dospělými a postupně pak vyzrávat pro
A-tým. Muţstvo je sice po podzimní části soutěţe poslední, ale pokud se dají
dohromady a přitvrdí v přípravě, určitě se nebude opakovat podzimní série proher o
jednu branku a to vesměs v závěrech utkání.
A-tým na podzim vesměs šlapal v obrátkách, jaké uţ dlouho nepamatujeme. Ostatně
získaných 21 bodů a prozatímní šesté místo v tabulce s odstupem pouhých 7 bodů na
první Suché Lazce asi nečekali ani ti největší optimisté. Na druhou stranu ale o
vyrovnanosti letošní tabulky svědčí odstup od předposledního celku tabulky, jenţ činí
pouhých 8 bodů. Určitě jsme na tom ale o hodně lépe neţ přesně o tomto čase vloni.
Škoda jen závěrečných utkání podzimu, kdy se naše opory nechaly, vesměs svou
špatnou disciplínou, zbytečně vylučovat a pro zbytek podzimu tak připravili tým o
moţnost nastupovat proti soupeřům v plné síle. Mrzí to především u těch zkušenějších
hráčů.
Asi jste si všimli, ţe změnami prochází i sportovní areál naší TJ. Podařilo se nám
letos vyměnit okna v celé budově sokolovny, takţe loňské „závěje“ v sále sokolovny uţ
by se tuto zimu neměly opakovat. Další změny očekáváme hned po novém roce. Na
základě konkurzu došlo ke změně pronajímatele restaurace na hřišti. Po letech, kdy tuto
restauraci obhospodařoval p. Arnošt Němec, došlo po tajném hlasování ke změně
pronajímatele pro nejbliţších 5 let. Noví pronajímatelé se smluvně zavázali investovat
do změn v interiéru i vně, tudíţ pokud své plány uskuteční podle nastíněných představ,
máme se všichni nač těšit. Tímto bych rád upozornil všechny příznivce dobrého
posezení, ţe prostory restaurace na hřišti budou v průběhu měsíce ledna z důvodů
rekonstrukce uzavřeny a předběţný termín znovuotevření se plánuje na přelom ledna a
února. Pro ty z Vás, kterým se toto období zdá dlouhým, mohu vřele doporučit ostatní
místní hospůdky, restaurace či vinárny v nejbliţším okolí včetně té nové, provozované
p. Arnoštem Němcem v areálu bývalého zdravotního střediska. Milovníkům dobré
zábavy, tance a bohaté tomboly připomínám, ţe tradiční „Ples sportovců“ se tentokrát
uskuteční v pátek 11. února v sále Kulturního domu v Hati. K tanci a poslechu bude
tentokrát vyhrávat skupina Impuls. A nakonec bych Vám všem chtěl jménem výboru TJ
Sokol Hať popřát: Pohádkově vymalované Vánoce a zasněný Nový rok. Ale hlavně
zdraví, štěstí, prachy a především hodně času na své blízké a vůbec na všechno, co vás
baví.
Jiří Cima – předseda TJ Sokol Hať

TURNAJ BENJAMÍNKŮ
tělocvična Základní školy Hať
27.12.2010 od 10.00 – 14.00 hod.
druţstva ţáků 6-10 let
Přijďte podpořit nejmladší fotbalisty!!!!

Milí spoluobčané,
dovolte nám, členům Českého zahrádkářského svazu, abychom Vám poděkovali za Vaši
přízeň v roce 2010. Děkujeme, ţe se kaţdoročně zúčastňujete naší zahrádkářské
výstavy, ať jiţ jako diváci nebo ti, kteří přispívají svými exponáty. Jsme rádi, ţe jsme
Vás mohli pobavit jako „škodlivá housenka“ v doţínkovém průvodu nebo maškarním
plesem na začátku roku. Rok 2010 spěje ke svému konci a většina lidí přemýšlí, jaký
byl. Dáváme si předsevzetí, říkáme si, co příště udělat jinak, ale nakonec nám v lednu
začne zase ten známý kolotoč povinností. My Vám k jeho zvládnutí v roce 2011
přejeme hlavně pevné zdraví, spokojenost, štěstí a dobrou pohodu. Aby Vaše dobrá
nálada překonala i mrazivé počasí, zveme Vás na zahrádkářský maškarní ples, kde se
můţete dobře pobavit, buď v masce, nebo i bez ní. Ples se bude konat v sobotu 5.února
v kulturním domě v Hati. Jste všichni srdečně zváni.
Krásné vánoční svátky a vše nejlepší v roce 2011 Vám přejí
členové zahrádkářského svazu Hať.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Swobodová Gertruda
Filipová Cita
Matušková Hildegarda

88 let
83 let
88 let

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

