VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XXI. zasedání zabývalo především:
- Informací o průběhu veřejné schůze
- Návrhem na poskytnutí účelově vázané dotace Sboru dobrovolných hasičů Hať na
pořízení nového praporu
- Návrhem na úplatný převod do vlastnictví obce části pozemku p.č. 579/1, k.ú. Hať
(plocha mezi vodním tokem Bečva a oplocením pozemku prodejny SD Tempo)
- Návrhem na zařazení stavby „Rekonstrukce hasičské zbrojnice Hať“ na seznam
staveb financovaných z rozpočtu obce na rok 2010
- Ţádostí o odprodej části obecního pozemku p.č. 2826/1, k.ú. Hať
- Návrhem na poskytnutí finančního daru obci postiţené záplavami
- Výsledkem hospodaření obce Hať k 30.8.2010 – návrhem na rozpočtové opatření
č.2/2010
- Návrhem na zakoupení nového traktoru pro úklid obce a návrhem na podání
ţádosti o finanční dotaci z OP Ţivotní prostředí, prioritní osa 2, oblast podpory
2.1.3 - pořízení strojů na úklid
- Návrhem na poskytnutí účelově vázané dotace TJ Sokol Hať na pořízení světelné
informační tabule
- Návrhem na revokaci usnesení zastupitelstva obce č. Z20/12, týkající se
majetkoprávního vypořádání pozemku na kterém stojí čerpací stanice pro
zásobování obce pitnou vodou
- Návrhem na pořízení nové vánoční výzdoby pro veřejná prostranství
- Návrhem na zapojení obce do OP Ţivotní prostředí , oblast podpory 4.1 – vybavení
domácností kompostéry
- Problematikou znečišťování veřejných prostranství a chodníků psími exkrementy
- Zprávou o činnosti zastupitelstva obce za období let 2006-2010
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Ţádostí ZO Českého svazu chovatelů Hať o vydání povolení obce ke konání svodu
zvířat v rámci II:Slezské výstavy drobného zvířectva
- Dopisem Krajského úřadu Moravskoslezského kraje ve věci přidělení účelové
neinvestiční dotace na částečnou úhradu nákladů jednotky SDH Hať
- Ţádostí fyzické osoby o odprodej části obecního pozemku p.č.2826/1, k.ú. Hať
- Návrhem nájemkyně obecního bytu o ukončení nájmu formou dohody
- Ţádostí nájemkyně obecního bytu o směnu bytu v bytovém domě č.p.14
- Zpracovanými návrhy dvou druhů pohlednic obce Hať předloţenými ke korektuře
před vydáním
- Návrhem Pozemkového fondu ČR, odloučené pracoviště Opava, na uzavření
Smlouvy o pronájmu části pozemku p.č.628/1, k.ú. Šilheřovice, na kterém je
umístěna čerpací stanice pro zásobování obce pitnou vodou

- Návrhem Ing. Arch. Merendové na prodlouţení termínu zpracování studie
zástavby v lokalitě Kotlina včetně příjezdové komunikace
- Ţádosti fyzické osoby o odprodej části pozemku p.č. 43/1, k.ú. Hať, a části
pozemků p.č. 43/6 a 43/4, vše k.ú. Hať
- Ţádosti fyzické osoby o odprodej části obecního pozemku p.č. 43/4, k.ú. Hať pro
účely vybudování přístavby k domu č.p.8
- Návrhem na prodlouţení řádu dešťové kanalizace na MK K Remízce
- Nabídkou daňového poradce na spolupráci při zpracování daňového přiznání pro
obec Hať za rok 2010
- Ţádostí o poskytnutí jednorázového finančního příspěvku na částečné krytí
nákladů spojených s dopravou osoby těţce zdravotně postiţené do denního
stacionáře
- Návrhem na zpracování ţádosti o dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje do
programu „Zvýšení absorpční kapacity obcí a měst do 10-tisíc obyvatel“
- Průběhem a závěry veřejné schůze ze dne 9.9.2010
- Návrhem na ocenění občana obce za 40 bezpříspěvkových odběrů krve
- Zprávou o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou zakázku malého
rozsahu na zpracování Územního plánu obce Hať
- Stanoviskem zpracovatelky projektové dokumentace pro úpravu centra obce
k návrhu na přístavbu sociálního zařízení k východní části domu č.p.8
- Návrhem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace pro jednotku SDH Hať
z rozpočtu Moravskoslezského kraje
- Návrhem na úpravu cenového výměru č. 11/2010 za pronájem tělocvičny a
počítačové učebny v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hať
- Dopisem společnosti OZO Ostrava s.r.o. na řešení odběru domovního odpadu
mimo pravidelný svoz
- Odpovědí ředitele odboru státní správy ve vodním hospodářství a správy povodí
Ministerstva zemědělství na poţadavek obce o sjednání nápravy při správě a
údrţbě vodního toku Bečva
- Cenovou nabídkou uchazeče o zakázku na zhotovení parkoviště a chodníku před
mateřskou školou II (dolní část obce)
- Ţádostí občana o umístění trvalého odkazu na webové stránky obce
- Návrhem na stanovení ceny nájemného v bytových prostorách domu p.č. 737

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Malé ohlédnutí za uplynulým volebním obdobím
Jak jste se mohli dočíst na jiném místě našeho zpravodaje konalo se v pátek dne
24.9.2010 v zasedací místnosti obecního úřadu XXI.zasedání zastupitelstva obce.
Bylo to poslední zasedání zastupitelů obce zvolených na volební období 2006-2010.
Je tedy pochopitelné, ţe na něm byla přednesena zpráva o činnosti zastupitelstva za
celé volební období včetně realizace investičních akcí.
Moţná Vás bude zajímat, ţe za uvedené období bylo proinvestováno více jak 49
milionů korun. Je pochopitelní, ţe takovou částku by nemohla obec zafinancovat
z vlastních zdrojů. Značná část finančních prostředků proinvestovaných v tomto
volebním období pochází z dotací získaných z evropských fondů nebo jiných zdrojů.

Nejvíce finančních prostředků (29,6mil.)se proinvestovalo ve školství a při budování
dopravní infrastruktury.
1) Ve školství se podařilo zrealizovat:
- vybavení kmenových tříd v základní škole novým nábytkem
- kompletní rekonstrukci rozvodů vody, odpadů a sociálních zařízení ve správním
pavilonu a pavilonu MŠ
- kompletní rekonstrukci pavilonu MŠ a spojovacích chodeb, tj. výměnu oken,
zateplení obvodového pláště, novou fasádu a sedlovou střechu. U pavilonu MŠ
nádstavbou nevyuţívané terasy vznikla nová tělocvična pro ţáky MŠ. U
spojovacích chodeb pak zastřešením atria byla vybudována nová herna stolní
tenisu se zázemím, šatnou, sprchou a sociálním zařízením.
- vybavení MŠ a školní druţiny novým nábytkem a interaktivní tabulí
- rekonstrukci školního dvora včetně nové dešťové kanalizace a přístupového
chodníku
- rekonstrukci hospodářské budovy u MŠ II na dolní části obce včetně vybudování
nové kryté pergoly vybavené zahradním nábytkem
- dovybavení školní kuchyně novými spotřebiči (konvektomat, smaţící pánev,
sporák, atd.)
- rozšíření venkovní zahrady u pavilonu MŠ včetně nového přístupového chodníku,
zpevněných ploch a nového oplocení
2) V dopravní infrastruktuře to bylo především:
- vybudování nové autobusové zastávky Hať – škola na dolní části obce včetně
chodníku a parkoviště
- vybudování nového chodníku podél MK Lipová v úseku od MŠ II aţ po MK Dolina
- rekonstrukce MK Lipová v úseku Bortlík – Rončka
- vybudování nové lávky pro pěší přes Bečvu na silnici K Hubertu
- provedení celkové rekonstrukce MK Lipová v úseku státní hranice aţ MK Dolina
včetně vybudování chodníků, výsadby nové zeleně, vybudování nové kanalizace a
rekonstrukce točny autobusů
- vybudování části nové komunikace Rychlovecká
- vybudování nového parkoviště pro 28 stání u hřbitova včetně oplocení a včetně
přístupového chodníku na hřbitov
- vybudování nového parkoviště u MŠ II na dolní části obce
3) V oblasti tělovýchovy a sportu:
- výstavba nového tenisového kurtu s umělým povrchem
- vybudování další plochy pro sport v místní části Na Stavech
- vybudování nového fitness centra se saunou v suterénu budovy MŠ Na Chromině
4) V oblasti vodovodu a kanalizací:
- pořízení projektové dokumentace pro výstavbu ČOV a splaškové kanalizace včetně
vydání územního rozhodnutí (v současné době probíhá řízení pro vydání stavebního
povolení)
- výstavba dešťové kanalizace DN600 v úseku MK Záhumní aţ MK Lipová přes
pozemky pana Mikuly v dolní části obce
- instalace signalizačního a zabezpečovacího zařízení pro vodojem
- přeloţka části hlavního vodovodního přivaděče do obce

- prodlouţení vodovodního a kanalizačního řádu na MK Lipová, úsek Bortlík –
Rončka a na MK Rychlovecká
- vybudování nového vodovodního řádu pro hřbitov
- vybudování dešťového sběrače DN800 v lokalitě Kotlina
- úprava koryta otevřeného příkopu u MŠ II na dolní části obce
5) V oblasti rekonstrukce a modernizace obecních budov:
- modernizace objektu „Hanysovy chaty“ u vodní nádrţe v Kotlině včetně její
přístavby, úprav jejího okolí a doplňujících drobných staveb
- částečná výměna oken a rekonstrukce sociálních zařízení v objektu kulturního domu
- rekonstrukce objektu zdravotního střediska na malometráţní byty
Do této oblasti patří i dvě akce, které byly v minulých dnech zahájeny, ale
dokončeny budou aţ v roce 2011. Jedná se o rekonstrukci objektu hasičské
zbrojnice a výstavbu Domu sluţeb.
6) V oblasti péče o kulturní dědictví:
- byla provedena celková rekonstrukce kamenného kříţe stojícího u MK Lipová
v těsné blízkosti státní hranice včetně majetkoprávního vypořádání pozemku, na
kterém kříţ stojí
- před dokončením je celková rekonstrukce kamenného kříţe stojícího na pozemku
obce u bývalé Křiţanovické cesty v těsné blízkosti státní hranice
Pro doplnění výčtu staveb realizovaných v tomto volebním období je třeba uvést i
stavbu dětského hřiště, které bylo dokončeno v místní části Na Stavech.
Nebyla to jen investiční výstavba, které v uplynulých čtyřech letech věnovalo
zastupitelstvo obce pozornost. Bilancovaly se i aktivity v oblasti sociální, péče o
vzhled obce, podpora spolkové činnosti, veřejného pořádku, podpora aktivit pro
seniory a spolupráce s partnerskými obcemi – polskou Gminou Krzyzanowice a
německou obcí Quellendorf. Opomenuta nezůstala ani oblast kultury, kde bylo
dosaţeno dle mého názoru velmi dobrých výsledků. Podpora a organizování
koncertů, folklórního festivalu Kolaja, výstavek ručních prací místních občanů a
doţínkových slavností má jiţ u nás svou tradici a ani v uplynulých čtyřech letech
tomu nebylo jinak. Pozoruhodný byl projekt „Takový byl rok 2008“, který na osmi
CD zachytil ţivot v naší obci v průběhu celého roku 2008.
V přednesené zprávě byly uvedeny také pasáţe, ve kterých se hovořilo o tom, co se
zastupitelstvu obce nepodařilo v uvedeném období zrealizovat. Byla to především
otázka volného pobíhání psů, parkování vozidel na místních komunikacích a
realizace výstavby alespoň jedné suché retenční nádrţe. U nesplnění stanoveného cíle
na výstavbu suché retenční nádrţe je třeba říci, ţe zde byla obec téměř bezmocná.
Výstavba této nádrţe se měla realizovat v rámci Komplexních pozemkových úprav
(KPÚ), které se v obci připravují jiţ více neţ 10let. Bohuţel, jejich investorem je
Pozemkový úřad Opava, tz. ţe je financuje, uzavírá smlouvy se zpracovatelem,
vymáhá termíny dokončení jednotlivých etap a koordinuje činnost všech účastníků.
Obec je pouze jedním ze 17 členů vrcholného orgánu, kterým je tzv. sbor zástupců.
KPÚ měly být dokončeny před více neţ 2 lety, bohuţel do dnešního dne dokončeny
nejsou a to přesto, ţe obec byla maximálně nápomocna Pozemkovému úřadu při
řešení problémů, které se v průběhu příprav KPÚ vyskytovaly.

Z uvedeného výčtu činnosti zastupitelstva obce v právě končícím volebním období
si kaţdý z Vás, občanů, provede hodnocení zastupitelstva sám. Z mého pohledu
starosty obce bylo uplynulé volební období, zejména v investiční oblasti, úspěšné. Za
kaţdou činností ve prospěch obce je však třeba vidět lidi. Zastupitelstvo obce musí
stanovit koncepci a priority. Ty je třeba rozpracovat, zajistit jejich financování i
realizaci. Na té se podílela spousta lidí, členy zastupitelstva obce počínaje, přes
pracovníky obecního úřadu, zaměstnance obce, členy kulturní a sociální komise,
pracovníky na veřejných prospěšných pracích a samozřejmě nelze opomenout ani
Vás, občany. Kaţdý se svým způsobem podílel na realizaci výše uvedených akcí.
Mohu prohlásit, ţe zastupitelstvo obce pracovalo velmi dobře, vţdyť účast na
zasedáních byla 86,6% a nebyla ani jedna neomluvená absence.
Chtěl bych proto všem členům zastupitelstva, spolupracovníkům obecního úřadu,
zaměstnancům obce včetně pracovníků na VPP a členům komisí za jejich činnost
veřejně poděkovat. Odvedli, dle mého názoru, velký kus práce a to mnohdy na úkor
svého volného času. Mé poděkování patří i Vám, občanům naší obce, za podněty,
připomínky, pomoc při údrţbě veřejných prostranství před svými domy, za zájem o
dění v obci, vstřícnost a trpělivost, kterou vyţadovala různá omezení při realizaci
investičních akcí.
Nově zvolené zastupitelstvo obce bude mít před sebou daleko těţší volební období.
Vţdyť před ním stojí realizace největší investiční akce v novodobé historii obce,
kterou je výstavba ČOV a oddílné kanalizace. Při přípravě volebního programu na
příští volební období se finanční objem prostředků, které by se měly proinvestovat
v příštích čtyřech letech, vyšplhal k částce 220 milionů korun. V daném období
nepůjde pouze o finanční prostředky, ale daleko více bude třeba, aby se volební
program stal společným zájmem všech obyvatel naší obce. Ať chceme nebo ne,
dotkne se kaţdého z nás. Je to program velmi náročný, ale jsem přesvědčen, ţe
s pochopením nás všech se můţe podařit zrealizovat.
Pavel Kotlář, starosta obce

INFORMUJEME
♣ Moţnost zakoupení DVD z letošních doţínek
Zájemci o DVD z letošních doţínek mají moţnost si toto DVD objednat na obecním
úřadě, tel.: 595020666, za cenu 80,- Kč/kus.
♣ Nález batohu s rybářským vybavením
Na katastru obce byl nalezen batoh s rybářským vybavením. Ţádáme majitele, aby se
o něj přihlásil na obecním úřadě.

♣ Výzva občanům k udrţování pořádku v okolí odpadových kontejnerů

Ţádáme všechny občany o dodrţování pořádku v místech sběru separovaného
odpadu a o dodrţování určení jednotlivých kontejnerů. Opakovaně jsou
v kontejnerech uloţeny odpady, pro které kontejner není určen, a rovněţ se mnoţí

různě poházené odpadky kolem kontejnerů. Jednak ty, které patří do kontejneru a pak
i odpadky, které do separovaného sběru nepatří. Někteří občané se tak zbavují
odpadu, který patří buďto do popelnice nebo do velkoobjemových kontejnerů či
přímo na skládku.
Někdy můţe vzniknout situace, ţe kontejner je plný a pak nezbude neţ odpad
odloţit vedle kontejneru, ale někteří občané odkládají velké tašky, které se otvorem
v kontejneru špatně vkládají rovnou vedle, aniţ by se snaţili svůj odpad uloţit do
kontejneru.
Samozřejmě, ţe je správnější tyto druhotné suroviny odkládat do míst sběru, neţ
je doma různým způsobem likvidovat, ale dáte-li si jiţ tu práci a odpad třídíte, za coţ
Vám děkujeme, uloţte pak své odpady předepsaným způsobem tak, aby dále
nehyzdily okolí míst, kde se kontejnery nacházejí a nepoletovaly po okolí.
V poslední době se mnoţí stíţnosti občanů bydlících v blízkosti míst sběru odpadů,
kteří jsou častokrát vystaveni hluku při rozbíjení sklenic v nevhodnou dobu. Stává se,
ţe netolerantní občan přiveze velké mnoţství sklenic v pozdních večerních či brzkých
ranních hodinách a ty pak začne vhazovat a rozbíjet a asi si vůbec neuvědomí, ţe
v těsné blízkosti spí například malé děti či pracující. Odváţejte proto, prosím, svůj
odpad s ohledem na denní dobu!
Udrţujme si v naší obci čistotu a pořádek !!!!!
Aby se vytříděný odpad mohl dále kvalitně zpracovávat, je nezbytná jeho „čistota“.
Tedy – aby se do kontejnerů na tříděný odpad vhazovalo opravdu to, co do nich patří.
Víte, kam s nimi?
ŢLUTÁ - kontejner na plasty - zde patří PET láhve, kelímky od jogurtů, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů. Nepatří zde novodurové trubky, obaly od
nebezpečných látek a chemikálií, podlahové krytiny.
ZELENÁ – kontejner na netříděné sklo – patří zde láhve od nápojů, tabulkové sklo,
skleněné střepy. Nepatří zde keramika, porcelán, autosklo, zrcadla, drátěné sklo.
Sledujte vţdy nálepku na kontejneru!!!!
♣ Výzva ke kácení a okleštění stromoví a jiných porostů
ČEZ Distribuce, a.s., ţádá majitele a uţivatele pozemků o okleštění a pokácení
stromoví a jiných porostů v blízkosti elektrických rozvodných zařízení v termínu
od 1.října do 15.listopadu.
Důvodem je zabezpečení provozu rozvodného zařízení, zajištění bezpečnosti osob,
kvalitní dodávky elektřiny a sníţení ztrát v sítích na základě zákona č.458/2000Sb.,
energetický zákon a zákon č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném
znění.
- nízké napětí – tak, aby větve stromů byly alespoň ve vzdálenosti 1m od holých
vodičů a 0,5m od izolovaného a kabelového vedení
- vysoké napětí – tak, aby v ochranném pásmu (pod vedením a 7m na kaţdou stranu
od krajních vodičů) dosahovaly porosty max.výšky 3m a minimální vzdálenost od
krajních vodičů byla 2,1m u holých vodičů a 1,5m u izolovaného a kabelového
vedení
Podrobnější informace získáte na vývěskách OÚ.

PODĚKOVÁNÍ
Obecní úřad děkuje členům Českého svazu zahrádkářů a Českého svazu chovatelů
a aktivním pomocníkům, kteří se nezištně podíleli na zabezpečení výstav, které
proběhly v době našeho haťského krmáše 18.-19. září.
Chovatelé připravili velkolepou II.slezskou výstavu, na kterou se sjeli
vystavovatelé z celého okresu Opava i z okolních zemí Polska a Slovenska.
Vystavovaných zvířat bylo přes 1500ks a zabezpečení takovéhoto mnoţství zvířat
není určitě lehkou záleţitostí. Chovatelé tak po dobu 2 týdnů obětovali své osobní
volno přípravě areálu, stavbě klecí a zajištění bohatého zabijačkového občerstvení.
Zahrádkáři tradičně ozvláštnili krmáš svou výstavou, tentokrát s názvem „O čem
sní eskymák?“ a v kulturním domě jsme tak měli moţnost vidět iglú, eskymáka a
kaţdý návštěvník přímo v sále dostal odpověď na otázku – o čem tedy eskymák sní.
Expozice vystavovaných produktů našich zahrádek - ovoce, zeleniny či květin - byla i
letos přes nepřízeň počasí, které letošní úrodě vůbec nepřálo, obsáhlá a různorodá.
Nemalé poděkování patří také soukromým zemědělcům a všem pomocníkům za
zorganizování a zabezpečení tradičních jiţ XVII. doţínkových slavností, které pro
nás zemědělci s pomocí manţelů Hawlikových uspořádali poslední srpnovou neděli.
Také doţínky byly v začátku poznamenány nepřízní počasí, ale v průběhu odpoledne
se umoudřilo a všichni jsme tak mohli spolu proţít překrásné odpoledne v areálu
Hostince u sv. Mikuláše se spoustou hudby, zábavy a s dobrým jídlem.

ZE ŢIVOTA FARNOSTI
Tábor Cvilín 2010
Jako kaţdý rok tak i letos jsme společně připravili letní tábor pro děti. Celotýdenní
dobrodruţství vypuklo 22. srpna 2010 na poutním místě Cvilín. Místní fara nám byla
domovem po celou dobu a okolní příroda? Ta jednoznačně zabodovala u nás všech,
tajné skrýše a bunkry které jsme vyuţili při „noční schovce“ byly nepřekonatelné.
Našim hlavním úkolem však bylo najít poklad. Jiţ první den jsme se rozdělili do
skupinek s názvy kmenů např. tataři, barbaři, galové,… Nakreslili jsme si mapy na
téma : Jaká bude naše cesta za pokladem? Taky jsme si postavili bojové lodě a
z kofoláčků jsme vytvořili statečné válečníky. Během celého týdne jsme se poctivě
scházeli v kostele. Naše plány nám také zpestřila mše svatá v přírodě přímo pod
rozhlednou. Kaţdou volnou chvíli jsme vyplnili zpěvem a tancem, pouţívali jsme
různé nástroje od kamenů, klacíků aţ po housle, flétnu a kytaru. Myslím, ţe pohybu
jsme měli opravdu dostatek. Kdyţ nám počasí dovolilo, navštívili jsme i místní
koupaliště, kde jsme se všichni dostatečně „vyřádili“. Výhled po okolí nám zajistila
rozhledna vzdálená od fary sotva pár metrů. Nakoupili jsme si pohlednice, které jsme
si mohli pak i orazítkovat. A co celotáborová hra? Za kaţdé umístění či jinou činnost
jsme získávali odměnu ve tvaru víček, které jsme nazývali „mincemi“. Zahráli jsme
si latrínu, byrokracii a taky velice oblíbený „černý trh“, ve kterém jsme obchodovali
s papírky, abychom si mohli postavit bojovou loď. Páteční táborový den nás čekaly
poslední úkoly. I přes těţkosti se ale ţádné skupinky nevzdávaly a válčily ze všech

sil, aby poklad našly. Nebyl to ale ledajaký poklad, na konci všichni zjistili, ţe
největší poklad máme v srdci a to víru. Kaţdý z nás dostal růţenec, abychom si tento
pěkný týden připomínali i doma. Večer jsme si zorganizovali karneval, na kterém
jsme předávali ceny, pochvaly a oslavili vítězství nás všech. Doufám, ţe i toto malé
přiblíţení vás vneslo do krásných, táborových dní. A v příštím roce rozcvičkám
ZDAR!
Lucie Ricková

Něco z dění ministrantského florbalového klubu Hať
Léto a čas prázdnin je za námi. Podzim je za dveřmi a naše ministrantská
florbalová liga se opět pomalu probouzí k ţivotu po dlouhých prázdninách. Ještě před
začátkem florbalové sezóny se jiţ tradičně konal svatováclavský zápas proti
sousedům ze Šilheřovic, který se odehrál v den státního svátku sv. Václava.
Zápas se měl uskutečnit v Hati na hřišti v Kotlině, ale jelikoţ nám počasí
nepřálo, museli jsme celé dění přesunout do Šilheřovic, které poskytly azylové
prostředí v podobě tělocvičny základní školy. S místními ministranty jsme se utkali
jiţ v 7.ročníku o „Svatováclavský pohár“.
Haťský tým reprezentovali Veronika Kozlová, Petr Kozel, Vojtěch Paskuda,
Václav Gogolín, Vojtěch Bártl a Šimon Kielar. Přestoţe nás bylo poskromnu, naše

muţstvo bylo velice silné a na hře to bylo vidět. Šilheřovický tým se skládal spíše ze
starších hráčů ve věku okolo 18-19 let. Hrálo se 2 x 20 minut a našim mladým
střelcům to střílelo velmi, velmi dobře. Na výsledku to bylo samozřejmě znát. Hned
na začátku zápasu se projevil Vašek Gogolín, který se zaslouţil jedním gólem, dále
zvýšil skóre Petr Kozel a to hned dvěma zásahy. Vývoj skóre v poločasu byl tedy 3:0
pro Hať. Po poločase ještě navýšil skóre nejmladší účastník našeho týmu, a to Šimon
Kielar, a závěrečný gól si vychutnal Vojta Paskuda. Naprosto skvělý výkon podal
také náš gólman Vojta Bártl, který pozdrţel tým ve skutečně těţkých chvílích a pustil
pouze 2 smolné góly. Konečné skoré bylo 5:2 ve prospěch Hati.
Pohár byl jako minulý rok přivezen zpátky domů do Hati a nyní uţ jdeme
usilovat o další pohár. Pohár, který je u nás ceněný daleko více. Je to pohár
ministrantské florbalové ligy, o který začneme usilovat jiţ 2. října v 5.ročníku
Ministrantské florbalové ligy.
Srdečně Vás všechny zveme na domácí utkání, podpora naše týmu je vítána a
pro získání titulu hodně důleţitá. :-)
Za florbalový tým Veronika Kozlová

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Ohlédnutí za prázdninami
Nový školní rok je jiţ v plném proudu, ţáci se pilně učí a ZŠ Hať se chystá –
podobně jako většina škol v Evropě – na oslavy Evropského dne jazyků. A právě
s výukou jazyka je spojeno toto naše malé ohlednutí za prázdninami. Ţákům vyššího
stupně byla nabídnuta moţnost účastnit se 14 denního letního tábora v Burg
Hohenbergu v Německu. Někteří této nabídky vyuţili a mohli si tak v praxi
vyzkoušet německý jazyk. Jak se jim tam líbilo, posuďte sami.
A hlavně: nebojte se a učte se jazyky!
Mgr. Lenka Ochvatová
O letních prázdninách jsem jela na tábor do Německa. Hrad, ve kterém se tábor
odehrával, se nacházel kousek od hranic s ČR ve městě Hohenberg nad Ohří. Vyjeli
jsme brzo ráno z ostravského hlavního nádraţí. Cesta byla velmi dlouhá a několikrát
jsme museli přestupovat. Kdyţ jsme konečně dojeli na místo, ubytovali jsme se a
pomalu se začali seznamovat. Byli tam kluci a holky nejen z Hati, ale také z Hlučína i
z dalších obcí z ČR a Německa. Někteří uţ tam byli vícekrát, a tak mi ukázali, co kde
je. První den po večeři jsme se sešli před hradem a hráli seznamovací hry. Na táboře
měli pro nás vymyšlené různé aktivity, výlety, túry a hry i do špatného počasí.
Například jsme vyráběli loutky, batikovali trička, byli v aquaparku a také na
diskotéce. Tábor se mi moc líbil, byla legrace, hlavně kdyţ se někteří Němci snaţili
mluvit česky. Jestli budu mít moţnost, tak bych příští rok chtěla jet znovu a tábor
všem doporučuji.
Kateřina Warlová, 9. A

Cestovali jsme vlakem z Ostravy do Chebu a pak autobusem do Hohenbergu
na hrad, kde probíhal celý tábor. Také tam přijelo asi patnáct německých dětí, takţe
jsme měli všechno ve dvou jazycích. První týden jsme jezdili hlavně na výlety, ale
také jsme hráli spoustu her. Na přelomu prvního a druhého týdne přijely také polské
děti z oblastí zasaţených povodněmi. Od pátku jsme měli „Workshopy“. Rozdělili si
nás do třech skupin. První skupina stavěla dřevěný domeček pod hradem. Druhá
skupina hrála „černé divadlo“ a třetí skupina si pro nás připravila celodenní Fantasy
hru – byla fakt super. Následující pátek nám u snídaně řekli, ţe se máme chovat tiše,
protoţe se přijel natáčet historický film. Byla to opravdu podívaná. V sobotu před
odjezdem jsme měli ukončení jedné hry a velikánskou diskotéku. Na táboře se mi
moc líbilo, ale všude dobře, doma nejlépe.
Ondřej Jaroš, 7. B

Základní škola v Hati organizuje opět
sběr starého papíru a to ve dnech

19.-20.října 2010.
V úterý se papír odebírá od 11.30 do 127.00 hodin
a ve středu od 7.00 do 11.00 hodin před pavilonem
školní jídelny.

Mateřská škola informuje
S novým školním rokem přicházejí do školek nové děti. Moţná mají strach, třeba
se i těší, nesou si s sebou mnoho očekávání či představ, a také doufají, ţe je ostatní
přijmou mezi sebe.
K 1. září bylo přijato celkem 29 nových dětí a to do obou mateřských škol.
Kolektiv učitelek se snaţil svým vlídným a milým přijetím o co nejúspěšnější
adaptaci dětí do nového prostředí. Vhodným a především citlivým přístupem
pomáháme dětem se zapojit do různých pohybových či herních aktivit. Mezi
nejoblíbenější patří cvičení na překáţkové dráze v tělocvičně nebo zpívání veselých
písniček u klavíru. Nejraději si však děti hrají na nové školní zahradě, která byla
úspěšně zrekonstruována v období letních prázdnin.
Hlavní změnou bylo rozšíření prostoru zahrady a její následné oplocení.
Pracovníci OÚ vysekali nevzhledné, přerostlé větve, keře a přispěli tak k celkové
atraktivitě pozemku. V rohu školní zahrady vybudovali krásný dřevěný domek,
slouţící k úschově hracích pomůcek. Velice nám tím usnadnili nepohodlné přenášení
hraček z budovy MŠ. Děti si je teď mohou sami z domečku vytáhnout a uklidit.
V neposlední řadě byl vyrovnán nevzhledný terén zahrady a zaseta nová tráva, také
se vydláţdil nový chodníček vedoucí k zahradě a část pozemku, na kterém si mohou
děti kreslit nebo hrát s kočárkem.

Touto cestou bych chtěla co
nejsrdečněji poděkovat panu starostovi
Pavlu Kotlářovi za úspěšné zkulturnění
celého prostředí školního pozemku.
Věřím, ţe pobyt na upravené zahradě
bude pro děti příjemným zpestřením her.
Irma
Domanská, vedoucí učitelka MŠ
Začátek nového školního roku přinesl radostný záţitek nejen dětem, které uţ MŠ
na dolní Hati navštěvovaly, ale příjemně překvapeni byli i jejich rodiče, protoţe
v obou třídách zazářily a voněly novotou nové koberce.
Do třídy v přízemí, kde jsou děti většinu dne, nám koupila koberec Unie rodičů při
ZŠ a do třídy v 1.patře, kde děti nejenom spí, ale i cvičí, nám koberec koupili ze
zisku z Haťských doţínek soukromí zemědělci. Velice si váţíme jejich štědrosti.
Proto bych jim ráda za jejich nezištný dar nejen jménem rodičů, ale i dětí z celého
srdce poděkovala.
Daniela Radimcová, učitelka MŠ na dolní Hati

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
2. Slezská výstava v Hati
Ve dnech 16. – 19. září 2010 se uskutečnila 2. Slezská soutěţní výstava
drobného zvířectva v Hati v areálu hasičské zbrojnice. Sjeli se zde chovatelé z celého
Slezska, to znamená od Krnova aţ po Karvinou. Slezský región se rozkládá nejen
v České republice, ale i v Polsku. Proto jsme pozvali také chovatelé z místních
příhraničních organizací. Jelikoţ s těmito organizacemi jiţ několik let
spolupracujeme, jejich rozhodnutí bylo okamţité a rádi vystavili své chovy na 2.
Slezské výstavě v Hati. Tudíţ výstava měla vskutku charakter krajské Slezské
výstavy a my jsme byli spokojeni, jelikoţ jsme splnili to, co se od názvu Slezská
výstava očekávalo. Byly zde vystaveny expozice vodní drůbeţe, hrabavé drůbeţe,
králíků a holubů, dále pak expozice exotického ptactva, horských koz a
kamerunských ovcí, vodních ţelv, hadů a pavouků v celkovém počtu přes 1 550
zvířat.
Průběh výstavy provázelo nádherné slunečné počasí, coţ se projevilo na počtu
návštěvníků. Vystavené exponáty shlédlo okolo 2 000 návštěvníků včetně dětí.
Připravena byla skvělá domácí zabíjačka, bohatá tombola, jízda na koni pro děti, ţivá
hudba. Stalo se jiţ tradicí, ţe výstava v Hati je spojena s krmášem v obci. A tak
návštěvníci v sobotu i v neděli měli moţnost nejen shlédnout chovatelskou výstavu a
posedět s přáteli u dobré domácí zabíjačky, ale mohli se projít i mezi stánky se
sladkostmi a povozit se na pouťových atrakcích (kolotočích), které u příleţitosti

krmáše zde byly k dispozici, dále nedaleko výstavního areálu měli také výstavu
zahrádkáři z Hati, zde měli návštěvníci moţnost shlédnout mnoho výpěstků,
různobarevných květin, suchých vazeb a mnoho dalšího. Tudíţ program byl zajištěn
pro všechny malé i velké, kteří navštívili naší obec Hať v krásném slunném zářijovém
víkendu.
Chovatelská výstava byla pojata jako soutěţní. To znamená, ţe jednotlivé
organizace soutěţily mezi sebou o nejlepší organizaci ve Slezsku. Z toho místa mohu
poděkovat i přátelům z Polska, ţe se zúčastnili soutěţe. Kaţdá organizace vystavila
minimálně 3 kolekce králíků (celkem 12ks), 3 kolekce holubů (celkem 12 kusů) a 3
kolekce drůbeţe (celkem 9 kusů), které přihlásila do soutěţe. Této soutěţe se
zúčastnilo 24 druţstev od Krnova aţ po Karvinou z okresů Opava, Ostrava, Karviná,
Bruntál a 3 organizace z Polska.
Posuzování zvířat proběhlo v pátek 19. září 2010 a posuzovali jej členové
posuzovatelských sborů. Králíky posuzovali pánové Ing. Jurečka Jiří, Ing. Blokeš
Josef, Boháč Radim, Koláček Petr, Andla Václav. Holubi pan Gaš Evţen, Wieder
Pavel, Hrubá Drahomíra Suchomel Oldřich, Král František, Ing. Miroslav Otruba.
Drůbeţ posuzovali Svoboda Jindřich, Trávníček Jaroslav, Blokeš Jiří, Capek Pavel a
Capek Jaroslav. Celkové posouzení bylo velmi korektní a nebylo vzneseno ţádných
námitek a stíţností k posuzování. Výsledky Slezské soutěţe o nejlepší organizaci
dopadli takto:
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo
5. místo
6. místo
7. místo
8. místo
9. místo
10. místo
11. místo
12. místo
13. místo
14. místo
15. místo
16. místo
17. místo
18. místo
19. místo
20. místo
21. místo
22. místo
23. místo
24. místo

ZO ČSCH Hať I.
ZO ČSCH Chlebičov
ZO ČSCH Dolní Lutyně
ZO ČSCH Hať II.
ZO ČSCH Kylešovice I.
ZO ČSCH Slavkov I.
ZO ČSCH Markvartovice I.
ZO ČSCH Hradec nad Moravicí
ZO ČSCH Markvartovice II.
ZO ČSCH Kylešovice II.
ZO ČSCH Karviná
ZO ČSCH Kravaře
ZO ČSCH Klimkovice
ZO ČSCH Píšť
ZO ČSCH Úvalno
Z.D.M.I. Radlin (PL)
ZO ČSCH Hlučín
ZO ČSCH Kobeřice
Z.D.M.I. Knurow (PL)
Z.D.M.I. Racibórz I. (PL)
ZO ČSCH SlavkovII.
ZO ČSCH Hlavnice
ZO ČSCH Velká Polom
Z.D.M.I. Racibórz II. (PL)

Holubi byli zastoupeni v mnoha barevných a kresebných rázech. Vystaveno
bylo přes 530 holubů. Vynikající kvalitu předvedla skupina racků v čele s africkými
racky, figuritami, staroněmeckými racky a turbity. Další vyrovnaná kolekce byla
voláčů. Bylo zde moţné spatřit hanácké,
pomořanské,
brněnské,
anglické,
moravské sedlaté, durynské, vooburské,
české staváky, ale především Slezské
zástupce a to slezské voláče a starvičské
staváky. Dalo by se říci, ţe na výstavě
proběhla expozice slezských voláčů,
kteří byli vystaveni ve většině známých
kreseb (plnokrevní, bělouši i straky).
Rovněţ početnou skupinou byli holubi
tvaru zastoupeni moravskými pštrosy,
koburskými skřivany, benešovskými
holubi, giganty, modenkami, modenami,
košoa, početnou kolekci kingů, NVH,
ostravské a české bagdety, Show
homery, Show racery… Raritou byly kolekce španělských voláčů Marchenero,
egyptských swiftů, Mookee…
Drůbeţ byla vystavena v kolekcích 1+2. K vidění bylo 151 kolekcí coţ je asi
450 ks vodní a hrabavé drůbeţe. Velmi působivá byla vodní drůbeţ, kde bylo moţno
shlédnout vystavené husy landénské, pomořanské, německé nosné, labutí, dále pak
kachny kajugy, kampeleky, saské, pomořasnké, zakrslé a indické běţce. S hrabavé
drůbeţe bylo působivá kolekce hempšírek, australek, brahmanem, plymutek, vlašek,
brakelek, forverek, araukan, z.plymutek, z.velsumek, z.wyandotek v mnoha
barevných rázech, z.českých slepic, z. rosných, sebritek… Zpestřením výstavy byla
překrásná kolekce araukan, paduánek … Působivá expozice baţantů, kterou vystavili
přátelé z polských organizací. Zde bylo moţné shlédnout baţanty zlaté, diamantové,
stříbrné, nepálské,…
Králíků bylo vystaveno bezmála 400ks. Velmi vyrovnanou kolekci byly
belgičtí obři, VSS, činčily velké, meklembuští strakáč, početná a velmi kvalitní
kolekce vídeňských, novozélandští bílí a červení, velmi silná a vyrovnaná kolekce
burgundských, kalifornští, čeští strakáči, kvalitní havany, bílopesíkatí, pěkné kolekce
malých beranů a činčil malých, velmi působivá byla kolekce stříbřitých malých a
holandských, zakrslých, hermelínů, kastorexů. Pro návštěvníky byla připravena i
ukázková kolekce Angor, coţ bylo velmi milé zpestření celé výstavy.
Bylo uděleno celkem 90 čestných cen na nejlépe ohodnocená vystavená zvířata
a kolekce, dále byli uděleny 4 putovní poháry. Putovní pohár na nejlepší kolekci
králíků si odvezla mladá chovatelka Eva Návratová (ZO Markvartovice) na činčily
malé, nejlépe ohodnocenou kolekci drůbeţe měl Petr Sonnek (Hradec nad Moravicí)
– zakrslá rousná slepice a v oboru holubi se udělovali 2 putovní poháry na nejlepšího
holuba, který po zásluze obdrţel Jan Palm (ZO Hať) – gigant a nejlepšího voláče,
který dostal český stavák Jiří Ţáček (ZO Hlavnice).
Co dodat závěrem? Prestiţ výstav v Hati rok od roku stoupá a jiţ naše výstava
patří mezi největší na severní Moravě. Důkazem toho byla 2. Slezská výstava
s rekordním počtem vystavených zvířat a návštěvníků. Naše výstavy se pomalu

stávají neodmyslitelnou tradicí v naší obci Hať a mnozí chovatelé si ji zařadili do
svého výstavního kalendáře. A za to patří dík především členům naší sloţky, všem
vystavovatelů, přátelům a sponzorům, kteří s obětavostí pomáhají kaţdoročně
s přípravou výstavy. Posláním naší výstavy je ukázat krásu a ušlechtilost domácích
zvířat, rozšířit vědomosti a představit chovatelství jako zájmovou činnost. A potaţmo
strávit příjemný den nejen prohlídkou vystavených exponátů, ale posedět nad něčím
dobrým s přáteli a odnést si nevšední záţitky z příjemně stráveného dnu.
Petr Gajda

Váţení sportovní přátelé,
dovolte, abych Vás prostřednictvím Haťského zpravodaje informoval o
činnosti hokejového klubu HC Hať.
Během poslední sezóny došlo k několika zásadním změnám nejen v našem
klubu. Především jsme přestoupili z Okresní soutěţe ledního hokeje do Amatérské
hokejové ligy pořádané zástupci hokejových klubů z Hlučínska. Jedná se o podobně
organizovanou soutěţ s tím rozdílem, ţe se jí účastní pouze kluby neregistrovaných
hráčů z našeho blízkého okolí. Aţ do začátku sezóny nebyl tento přestup jistý kvůli
dřívějším registracím na OSLH, podařilo se nám ale přesvědčit organizační výbor
této soutěţe o schválení výjimky a po hlasování všech zástupců klubů nás do této
soutěţe v srpnu přijali. Pro nás to znamená hlavně lepší hrací termíny bez velkých a
drahých přejezdů do Studénky a Opavy v neatraktivní časy. Všechna utkání AHL
jsou hraná na ZS Buly Aréna v Kravařích, většina našich utkání se podařilo nalosovat
na neděle v 13.15 hodin. Další velkou novinkou je úprava pravidel. Největší změnou
je pravidlo č. 1 - nekontaktní hokej, bez zranění odehrát zápasy a začít se hokejem
bavit. V Opavské soutěţi nastupovali bývalí aktivní hráči vyšších soutěţí a ti uţ
věděli, jak šikovně „postavit strom“ nebo hokejkou nenápadně zamíchat něčím jiným
neţ pukem, proto nás občas bylo na ledě více neţ povolený počet. Další změny se
týkají úpravy hrací doby, náhrady rozhodčím atd.
Jak jsem uţ předeslal, soutěţe se účastní kluby z našeho blízkého okolí, a to:
HC Hať
HC Bohuslavice
HC Bolatice
HC Horní Lhota
HC Zábřeh
STK Kravaře
HC Čas Mančaft
HC AZ pneu Jaktař
HC Štěpánkovice
HC Isotra
HC Sršni Píšť
Buly Aréna Kravaře
HC Derby Kouty
HC Mexiko
HC Kozmice
HC Monako Kouty

Soutěţ je rozlosována dvoukolově, první zápas se odehrál 5. 9. 2010
v Kravařích. Kompletní rozlosování je na stránkách www.bulyarena.cz nebo na
našich vylepšených stránkách www.hchat.cz, k jejichţ shlédnutí Vás také zveme.
Pro tuto sezónu máme na soupisce 23 hráčů, z toho 14 základní kádr a zbytek
hráčů hraje podle aktuální potřeby. Za základní tým HC Hať k zápasům nastupují:
Gospoš Jirka, Hříbek Michal a Petr, Konetzný René a Jiří, Kozla Petr, Krol Petr,
Lasák Pavel, Jiřík Jan, Myška Radim, Šustek Pavel, Cigán Petr, Vraník Martin a
Martin Baďura. Tradičně nemáme vlastního brankáře, proto si vţdy půjčujeme
gólmana některých našich soupeřů.
Nemůţu nezmínit i finanční stránku našeho klubu. Odhadované náklady na
tuto sezónu jsou 50 000,- Kč. Tato částka zahrnuje pouze pronájem ledové plochy pro
odehrání soutěţních utkání a náhrady za výkon funkce pro rozhodčí, nezahrnuje např.
pronájem ledové plochy pro tréninky, veřejné bruslení pořádané HC Hať, správu
internetových stránek, vedení účtu HC Hať a další „drobnosti“. Jen pro zajímavost,
pronájem 1,5 hod ledové plochy stojí 3000 kč, 1 rozhodčí 250 Kč,- plus cesťák
(utkání řídí vţdy 2 rozhodčí). Tyto náklady jsou kryty částečně z příspěvku obce,
z větší části leţí na bedrech našich hráčů. Rád bych proto touto cestou poděkoval
obci Hať za podporu a finanční příspěvek, jako tomu je i u ostatních spolků.
Váţení přátelé, dovolte, abych Vás pozval na Naše soutěţní utkání hrané na ZS
V Kravařích, třeba k ukrácení sychravých nedělních odpolední a především na
veřejné bruslení, které se jako tradičně uskuteční během vánočních svátků.
Za HC Hať M. Baďura

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Krupová Marie

80 let

Viktorin Bruno

80 let

Plaček Richard

80 let

Ronczka Josef

80 let

Mikula Valentin

82 let

Gogolín František

84 let

Pudichová Cita

86 let

Popelková Ţofie

89 let

Willaschková Hedvika

92 let

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

Jana Sumarová
Jana Dudková
Irena Brixová
Michaela Faiková
Zuzana Michálková
Šárka Bezděková
Veronika Boháčková
Eva Rončková
Michaela Trombíková

♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥
♥

Jiří Ševčík
David Kremser
Pavel Janoš
David Pardubický
Lukáš Vařecha
Jiří Čecháček
Jan Gawlík
Boris Šír
Jaroslav Vilč

Obecní úřad přeje novomanželům všechno nejlepší na společné
cestě životem.
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