VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém IV. zasedání zabývalo především:
- Návrhem na doplnění darovací smlouvy pro převod do vlastnictví obce pozemků
p.č. 631,644,647 a části pozemku p.č.651, vše k.ú. Hať
- Návrhem na změnu schváleného Plánu společných zařízení Komplexních
pozemkových úprav Hať
- Návrhem darovací smlouvy na poskytnutí finančního příspěvku obci Hať za
výstavbu větrných elektráren, předloţené investorem
- Ţádostí o doplnění poţadavku do zadání nového ÚP obce Hať
- Stanoviskem Ministerstva vnitra ČR odboru státních hranic, k záměru změny
průběhu státní hranice na katastru obce Hať
- Ţádostí o majetkoprávní vypořádání formou převodu do vlastnictví fyzické osoby
pozemku p.č. 3256 k.ú. Hať
- Výsledkem hospodaření a závěrečnými účty za rok 2010 u dobrovolných svazků
obcí – Sdruţení obcí Hlučínska a Sdruţení obcí mikroregionu Hlučínsko
- Cenovou nabídkou vlastníka pozemku p.č.692/24 k.ú. Šilheřovice o odprodej
uvedeného pozemku do vlastnictví obce Hať
- Ţádostí o majetkoprávní vypořádání formou úplatného převodu do majetku
fyzické osoby p.č.2824/3 k.ú. Hať
- Poţadavkem občanů na změnu v řešení zklidnění dopravy na MK Lipová
- Výsledkem hospodaření a závěrečným účtem za rok 2010 obce Hať včetně
zprávy auditora o provedeném přezkumu hospodaření obce v uplynulém roce
- Výsledkem hospodaření obce k 31.5.2011
- Návrhem na převzetí úvěru pro financování stavby „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“
- Poţadavkem občana na větší podporu obce v poskytované zdravotní péči v obci
Hať

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
-

-

Přípravou výběrového řízení na dodavatele stavby „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“ – jmenováním komise pro otevírání obálek a komise pro hodnocení
nabídek
Pokračováním staveb „Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice“ a „Výstavba
domu sluţeb“
Ţádostí Model klubu Hať o pronájem pozemku u objektu myslivecké chaty pro
pořádání akce Hafest 2011
Přípravou programu 4.zasedání ZO

-

-

-

-

-

Situací v příspěvkové organizaci ZŠ a MŠ Hať
Přípravou výběrových řízení na činnosti potřebné k realizaci stavby „Hať – ČOV
a splašková kanalizace“:
- administrátor projektu
- koordinátor BOZP
- výkon funkce technického dozoru investora
- peněţní ústav pro poskytnutí úvěru
Otázkou financování stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Ţádostí subjektu o vydání souhlasného stanoviska ke stavbě telekomunikačního
stoţáru pro poskytování internetových sluţeb v blízkosti vodojemu
Činností velitele zásahové jednotky SDH za období 1.pololetí
Ţádostí provozovatele fitness centra Správní chlapi o sníţení nájmu na období
červenec-srpen 2011za pronájem nebytových prostor, ve kterých je umístěno
uvedené zařízení
Ţádostí místní organizace Českého svazu chovatelů o poskytnutí příspěvku na
zakoupení zařízení pro pořádání výstavy drobného zvířectva
Vyhodnocením činnosti MO Českého svazu zahrádkářů – ořez stromů na
javorové aleji MK Kostelní a úpravy prostranství u pomníku padlých sovětských
vojáků
Činností místní knihovny za 1.pololetí
Přípravou vyhlášení konkurzního řízení na místo ředitele příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Hať
Stanovením termínu pro otevření Domu sluţeb a zrekonstruovaného objektu
hasičské zbrojnice
Uzavřením dohody o provedení práce s p. Jiřím Porvisem, bytem Frenštát, na
poskytnutí technické pomoci při přípravě výběrových řízení na výše uvedené
činnosti na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na výkon funkce
koordinátora BOZP na stavbu „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Otázkou předloţeného návrhu jízdního řádu pro dráţní dopravu Opava - Hlučín

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Hospodaření obce v roce 2010
Jak se můţete dočíst na jiném místě tohoto čísla Haťského zpravodaje,
projednávalo zastupitelstvo obce na svém 4.zasedání mimo jiné i výsledek
hospodaření a závěrečný účet obce za uplynulý tok. Součástí projednávaného
materiálu byla také zpráva auditora o provedeném přezkumu hospodaření obce v roce
2011. Tento kaţdoročně projednávaný bod na jednáních zastupitelstva je vţdy nejen
tečkou za finančním hospodařením, ale také skládáním účtu, kterým vedení obce

dokladuje, jak se podařilo realizovat plány a záměry stanovené pro hospodaření
v daném roce a s jakým hospodářským výsledkem. Z projednávaných materiálů
vyplynulo, ţe přes všechny potíţe, které suţují ekonomiku našeho státu a které se
pochopitelně promítají také do hospodaření obcí a měst, zejména niţšími daňovými
výnosy, dopadlo hospodaření naší obce v uplynulém roce velmi dobře. Aţ na opravu
chodníku u trafostanice na dolní části obce se podařilo realizovat, případně zahájit,
všechny stavby, které byly zařazeny k realizaci do rozpočtu obce na rok 2010.
Podařilo se docílit i záměru, který jsem ZO předloţil při projednávání otázky, zda
zahájit realizaci projektu na výstavbu Domu sluţeb z vlastních zdrojů, kdyţ nevyšla
naše ţádost o dotaci z Regionálního operačního programu. Znamenalo to směřovat
hospodaření obce tak, aby se v průběhu roku podařilo vytvořit takovou finanční
rezervu, se kterou by obec přecházela do roku 2011a která by pokryla dofinancování
uvedené stavby (bez DPH) v letošním roce. Pro dokreslení uvedu několik čísel:
- Daňovými a vlastními příjmy ve výši 22,16mil. Kč
- Získanými dotacemi ve výši 12,83 mil. Kč
- Převodem finančního zůstatku z roku 2009 ve výši 1,3 mil. Kč
Na straně výdajů v provozní a investiční části byly vynaloţeny finanční prostředky ve
výši 28.19 mil. Kč. Zůstatek na konci roku 2010 činil 4,39 mil.Kč.
Jak z uvedených čísel vyplývá, je obec ekonomicky zdravá, nemá ţádný úvěr ani
závazky po lhůtě splatnosti. To ostatně potvrdila i zpráva auditora, který doporučil
ZO, aby schválilo výsledek hospodaření a závěrečný účet obce za rok 2010 a to bez
výhrad.

Výstavba kanalizace
Aţ budete číst tyto řádky, je moţné, ţe bude známo jméno firmy, která se stane
dodavatelem stavby, kterou jiţ několik let připravujeme. V těchto dnech totiţ probíhá
výběrové řízení na zhotovitele stavby „ Hať – ČOV a splašková kanalizace“. Pokud
se nikdo z uchazečů o tuto veřejnou zakázku neodvolá a Státní fond ţivotního
prostředí ČR nezjistí pochybení při provádění výběrového řízení, mohli bychom
v průběhu července letošního roku zahájit jednání o podpisu smlouvy a někdy v srpnu
aţ září zahájit práce.
Vedle samotné realizace je stěţejní otázkou u této stavby její financování. Jsem
přesvědčen, ţe cenová nabídka vybraného dodavatele stavby bude podstatně niţší,
neţ je její rozpočtovaný náklad, který včetně DPH činí 167,9 mil. Kč. Niţší tedy
bude i podíl obce na jejím financování neţ je rozpočtovaných 34,6 mil. Kč. Ke krytí
tohoto podílu se sice podařilo z rozpočtu Moravskoslezského kraje získat dotaci ve
výši 7 mil. Kč a příslib ze Státního fondu ţivotního prostředí ČR na půjčku
maximálně do výše 8 mil. Kč, která by byla úročena 1%, ale to pochopitelně nestačí.
Otázkou financování této stavby se zabývalo 4. zasedání ZO a přijalo usnesení o

přijetí půjčky u některého bankovního domu, který bude vybrán na základě výsledku
výběrového řízení. Je tedy zřejmé, ţe tak dobrý výsledek hospodaření obce jaký byl
dosaţen v roce 2010, se asi v následujících letech nebude opakovat.

Výstavba Domu sluţeb a rekonstrukce hasičské zbrojnice
Jak jste jistě zaznamenali, obě výše uvedené stavby spějí do svého finiše.
Rekonstrukce objektu hasičské zbrojnice a přilehlého areálu je téměř dokončena.
Obci se podařilo získat v minulých dnech ještě část pozemku přiléhajícího k areálu
hasičské zbrojnice od spotřebního druţstva Tempo (bývalá Jednota). Po dokončení
všech náleţitostí spojených s úplatným převodem do majetku obce bude třeba nově
získanou část oddělit od pozemku spotřebního druţstva plotem, který musí postavit
obec. Oficiální předání stavby do uţívání se uskuteční v sobotu dne 30.7.2011 při
oslavách 110.výročí trvání Sboru dobrovolných hasičů Hať.
Vnitřní úpravy Domu sluţeb by měly být ukončeny do 30.6.2011. Samostatnou
stavbou je však úprava centra obce, do které patří i terénní úpravy okolí Domu sluţeb
včetně stabilizace svahu, oprava schodiště, přístupové komunikace ke zdravotnímu
středisku, úprava parkoviště, likvidace starého objektu Domu sluţeb a úprava
prostranství před kulturním domem. Tato stavba však není finančně krytá. ZO sice
vyčlenilo minimální částku alespoň na nezbytné opravy okolí Domu sluţeb, aby
mohla proběhnout jeho kolaudace v termínu do 20.7.2011. Předání do uţívání Domu
sluţeb se předpokládá ve středu nebo čtvrtek 27. nebo 28.7.2011. Bude spojeno
s prohlídkou celého objektu, na kterou Vás tímto všechny zvu.
Pavel Kotlář, starosta obce

VÝZVA
Pozemkového úřadu Opava hospodařícím zemědělcům k aktualizaci
ţádostí o vytýčení vlastnických hranic na k.ú. Hať
Na ţádost Pozemkového úřadu Opava (dále jen PÚ) proběhlo dne 2.6.2011
na Obecním úřadě v Hati jednání sboru zástupců, který mimo jiné projednával
předpokládaný rozsah a postup vytýčení vlastnických hranic.
Ředitel PÚ Opava, Ing. Uvíra seznámil přítomné s grafickým schématem vytyčení
vlast. hranic dle dodaných ţádosti vlastníků a porovnal se stávajícím stavem uţívaní
„půdních bloků“ (dál jen PB) evidovaným v systému LPIS u Zemědělské agentury
Opava, který dosud nezohledňuje nové vlastnické hranice evidované v KN. Podle

sdělení některých přítomných, stále nemají všichni uţivatelé uzavřeny nové nájemní
smlouvy na pozemky dle schváleného návrhu zapsaného v katastru nemovitostí.
Vytýčení všech dílčích vlastnických hranic v rozsahu dle tohoto zákresu (dle
dodaných ţádostí o vytýčení po letošní sklizni) by znamenalo neefektivní vynaloţení
značných finančních prostředků ze st. rozpočtu (hranice parcel evidovaných v KN
jsou v této chvíli uvnitř aktivních půdních bloků nebo nejsou totoţné s hranicí PB
v LPIS - hraniční mezníky by se po vytýčení ihned vyoraly). Přítomní hospodařící
zemědělci se převáţně vyjádřili v tom smyslu, ţe nepoţadují podstatné změny
v uţívání dle stávajících půdních bloků. Hospodařící zemědělci byli ze strany obce
ujištěni, ţe na pozemcích ve vlastnictví obce (nově po návrhu KPÚ) mohou
hospodařit dosavadním způsobem (uzavřou s obcí nájemní smlouvy) do doby,
neţ dojde ke skutečné realizaci konkrétního opatření, jeţ bylo na tomto pozemku
navrţeno (např. cesta, ÚSES, poldr). Obec i PÚ, jakoţto investoři, se budou snaţit
při stanovení termínů zahájení realizací staveb respektovat minimalizaci škod
na úrodě, pokud to umoţní dotační podmínky.
Z výše uvedených důvodů vyzýváme hospodařící zemědělce (mimo členy sboru
zástupců, kteří byli o této výzvě informování v zaslaném “zápise z jednání
sboru“), aby doloţili ţádosti na konkrétní čísla půdních bloků evidovaných v
LPIS (vč. předpokládaného termínu vytýčení), které je nezbytně nutné
z důvodu hospodaření vytýčit, a to v termínu nejpozději do 31. 7. 2011. Tato
ţádost musí být podloţena ţádostmi jednotlivých vlastníků pozemků uvnitř
půdního bloku nebo doloţena plnou mocí vlastníka (bez not. ověření), k podání
ţádosti o vytýčení . Tato výzva bude zveřejněna rovněţ v obecním zpravodaji.
Následně PÚ prověří, zda je ţádost o vytýčení půdních bloků podloţena i ţádostmi
vlastníků pozemků uvnitř PB a vypočte potřebnou délku hranic pro vytyčení.
Přímo na jednání sboru své prioritní poţadavky pro vytyčení sdělili tito vlastníci:
Obec Hať: pozemky, na kterých plánuje v brzké době realizovat některá
opatření z plánu spol. zařízení
Vlastníci pozemků umístěných kolmo na C18 ţádají, aby při realizaci C18
byly vytýčeny lomové body hranice jejich pozemků sousedící s pozemkem pro
C18
Boček Jiří hospodaří pouze na svých vlastních pozemcích, které chce vytýčit
Adamčík Richard pozemky dle LV 305
Glenz Rudolf, poţaduje vytýčit pouze nově vytvořený náhradní pozemek
p.č. 3681 k 30.9.2010, na který bude ţádat o změnu půd. bloku u ZA Opava (
stáv. uţivatel PB Laňka Alfons)

Za Pozemkový úřad Opava, Ing. Hana Kudelová

LIKVIDACE ŠKOD PO POVODNÍCH 2010
Na základě dopisu náměstka ministra ţivotního prostředí si Vám dovolujeme
oznámit, ţe s platností od 3.května 2011 byl otevřen podprogram 115271 v rámci
programu 115270 MŢP "Likvidace škod po ţivelných pohromách". Tento
podprogram je určen k financování odstranění škod, které byly způsobeny povodní v
roce 2010. Program je, mimo jiné, určen i nepodnikajícím fyzickým osobám (coţ jiné
programy nejsou), které utrpěly škodu při povodních a mohou tak ţádat o dotaci aţ
do maximální výše 100 % nákladů na realizaci opatření.
Z programu lze zafinancovat realizaci těchto opatření:
1) rekonstrukce, opravy čistíren odpadních vod (ČOV) a kanalizací,
2) dekontaminace půdy,
3) dekontaminace nebo jiné poškození povrchových a podzemních vod, vč. studní,
4) odstranění poškození migrační prostupnosti a obnova ekologické stability krajiny
(sesuvy),
5) obnova přirozené funkce vodních toků.
Pravidla pro poskytování finančních prostředků v rámci tohoto podprogramu najdete
na stránkách ministerstva ţivotního prostředí dostupné z:
http://www.mzp.cz/cz/podprogram_likvidace_skod. Na těchto webových stránkách
jsou uvedeny i kontaktní osoby řešící příjem jednotlivých ţádostí o dotace.
Ve svém dopise náměstek ministra ţivotního prostředí ţádá o zajištění informování
potenciálních oprávněných ţadatelů, především v souvislosti s řešením svahových
sesuvů v majetku fyzických osob, pro které do této chvíle zmíněná moţnost dotace
neexistovala.
V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat Obecní úřad Hať.

INFORMUJEME
Prajzské noviny v kaţdém počítači
O dívce, která získala Školní cenu Fair play, jak se dá ujít skoro šest set
kilometrů pěšky do Santiaga de Compostela, hlučínské recepty, deník vojáka
wehrmachtu, jak fungují nová jatka, nebo jak se co řekne „po našemu“.
●

Pro všechny, které zajímá, co se děje na Hlučínsku, jsou v provozu nové
webové noviny. Najdete je na adrese: www.prajzskenoviny.cz a autorkou článků
je novinářka Liana Melecká.
„Vţdycky jsem se snaţila, aby v regionálních novinách, kde jsem pracovala,
bylo co nejvíce zpráv o Hlučínsku. Jenţe obvykle zprávy z větších měst měly
přednost. Proto jsem se rozhodla, ţe si zřídím vlastní noviny, kde budou hlavně
pozitivní zprávy z Hlučínska a nazvala jsem je Prajzské noviny. Aby je mohlo
číst co nejvíce čtenářů, vznikly tyto webové stránky,“ říká Melecká a doplňuje,
ţe bez spolupráce se čtenáři, by se těţko mohla všechny zajímavosti z tohoto
rázovitého regionu dozvědět.
„Prosím všechny, kteří chystají zajímavou akci, vědí o zajímavých lidech,
nebo místech, aby mi napsali na e-mail: prajzskenoviny@seznam.cz. Ráda
přivítám i kaţdého, kdo by chtěl můj projekt podpořit finančně, nebo tím, ţe si
na stránky umístí reklamu své firmy,“ zakončila Liana Melecká.
● 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.
● DVD z letošního ročníku koncertu Hudba nezná hranic
DVD se záznamem letošního ročníku koncertu, který se konal v sále kulturního domu
v neděli 22.května 2011 si můţete zakoupit v pokladně obecního úřadu za cenu 50,Kč/ks.

KULTURA A SPORT

Hafest 2011
V sobotu 18. června mohli obyvatelé bydlící na horním konci Hati jiţ od tří
hodin odpoledne slyšet hudbu, která se ozývala z areálu na hrázi. Mladí lidé mířili na
hráz v houfech a střední generace, pamatující původní ročníky Hafestu, který se

konával na hřišti TJ, se trousili převáţně v pozdním odpoledni, zvědaví na to, jak si
se starým nápadem o konání hudebního festivalu v Hati poradí naše mladá generace.
Poslední ročník původního Hafestu proběhl v roce 1990 a mimo jiné zde
vystoupili v té době známí Buty, Jaromír Nohavica, Děsně fajn, Vlasta Rédl, Pepa
Streichl nebo AG Flek. V předchozích ročnících zde opakovaně vystoupila také Jitka
Smutná. Z uvedených jmen je zřejmé, ţe na Hafestu vţdy vystupovaly kapely nebo
jednotlivci převáţně z našeho kraje a mladé a začínající interprety doplňovala tato
zvučná a lákavá jména.
Organizátorem původních festivalů byla místní organizace svazu mládeţe
(SSM). Po změně v organizaci státu tento svaz, celkem logicky, zanikl a s ním i
Hafest. Proto bylo pro mnohé překvapivé, ţe mladí organizátoři oprášili myšlenku na
hudební festival v Hati.
Návštěvníci tak mohli strávit odpoledne s hudbou, setkat se se spoustou lidí,
pobavit se, zatančit a zazpívat a k tomu se i příjemně občerstvit ve skvěle
připraveném areálu, který k takovýmto akcím pro svou polohu přímo vybízí.
Organizátoři, myslím si, mysleli na vše. Velké stany, lavičky, velké pódium, stánek
s nápoji a okénko s jídlem, přenosné toalety, ostraha u hráze a zabezpečení areálu i
označení zletilých a nezletilých účastníků. Jenom zapomněli objednat o něco lepší
počasí.
Za celé odpoledne se vystřídaly kapely různých ţánrů, kaţdý si musel
z nabízeného programu vybrat něco „svého“. Nechci zde hodnotit výkon nebo ţánr
kapel, protoţe ty se, z mého pohledu, různily. Ovšem všichni hráli s velkým
nasazením a vedle sebe se tak předvedli ti, kteří spolu hrají desetiletí nebo i zcela
nové a mladé kapely. Pauzy mezi jednotlivými vystoupeními důmyslně vyplnili
organizátoři soutěţemi a skvěle zvládnutým moderováním Vojty a Markéty.
Několik minut po jedné hodině v noci dohrála poslední kapela a hudební
nadšenci se rozcházeli po příjemně proţitém odpoledni domů. Ti, ze vzdálenějších
obcí, houfně vyuţívali další z organizátory nabízené sluţby a to rozvoz mikrobusem
za symbolickou cenu. Na počet účastníků, odhadem okolo 450 lidí, vše probíhalo bez
problémů a poklidně. Setkali jsme se sice druhý den ráno ve středu obce s projevy
vandalizmu, převrácená popelnice a zničená část oplocení, ovšem vzhledem
k pořádaným akcím také v okolních obcích a blízkosti několika restauračních
zařízení, těţko můţeme za moţné viníky označit pouze návštěvníky Hafestu.
Mladým dobrovolníkům z Hati i okolí, Model klubu Hať a občanskému
sdruţení Iniciativa Dokořán, kteří přípravě celé akce věnovali spoustu svého času a
od jejich záměru je neodradil ani případný neúspěch či finanční zatíţení, nezbývá neţ
za přípravu Hafestu poděkovat a drţet palce pro přípravu dalších ročníků, tak
abychom si i v Hati uţili toho, co k letním dnům patří – slunce, pohoda, hudba,

příroda a nemuseli tak balit stan, spacák nebo holínky a vyráţet za letními hudebními
festivaly někam jinam.
Pavla Kalvarová
Je pár dní po Hafestu a já se dostávám do takové té nostalgické nálady, kdy
budu jen vzpomínat na vše, co se za poslední dva měsíce a hlavně poslední týden
událo.
Vezmu to postupně. V pondělí jsme měli první schůzi s většinou dobrovolníků,
kde jsme se dohodli, jak bude vše probíhat. Ve středu jsme doslova zápasili
s areálem. S jedním křivinořezem, hráběma a kosama jsme se snaţili zkulturnit celý
prostor, avšak tráva, která byla stejně vysoká jako já, nad námi málem zvítězila.
Jedinou záchranou byl pro nás zemědělec Ondra, který celý areál posekal traktorem a
tím nám usnadnil práci. Týden utekl jako voda a uţ tady byl pátek. Ve 4 hodiny
odpoledne jsme přijeli do areálu s pódiem, které jsme pomalu začali dávat dokupy.
Nikdy bych nečekala, jaká legrace se dá zaţít při stavění pódia. Práci jsme začínali ve
dvou lidech, postupně se k nám naštěstí přidávali ostatní a s rýčem a vodováhou se
nám podařilo postavit na neupravené ploše plné hrbolků pódium, na které jsme byli
v danou chvíli opravdu pyšní. K večeru se do areálu dostavili dobrovolníci
z karvinské Iniciativy Dokořán.
Byl tady den D. Asi v 9 ráno jsme začali dělat vše potřebné, dodělávalo se
podium a zvučení, stavěly se stany, chystaly se lavičky, vařilo se jídlo… prostě se
připravoval celý areál, aby vše bylo perfektní. Vrásky na čele nám ovšem dělal silný
vítr, kvůli kterému se převracely stany a nepředvídatelný déšť, kterého jsme se
opravdu obávali. Bohuţel se počasí na naše přání změnit nedá, a tak jsme jen doufali,
ţe návštěvníky neodradí. A taky ţe neodradilo. Postupně začali přicházet první
návštěvníci, kteří byli zvědaví na tu velkou haťskou událost. První kapela začínala
něco málo po třetí hodině, během odpoledne i večera několikrát kolem areálu
zakrouţil černý mrak, ze kterého občas spadlo pár kapek deště. Na kvalitě festivalu to
však neubralo. Podařilo se nám vybrat různorodé hudební skupiny, a pokud není
člověk vyloţeně odpůrcem hudby, tak si určitě našel něco, co ho alespoň trochu
zaujalo. Moderátorské duo se ujalo své funkce opravdu bravurně. Soutěţe ve sbírání
kelímků, pojídání tyčinek nebo turnaj v páce zaujal nejednoho návštěvníka. Poslední
kapela uzavírala festival po jedné hodině v noci.
Celkem se na akci podílelo asi 30 dobrovolníků z Hati a okolí, společně
s dobrovolníky z karvinské Iniciativy Dokořán. Festival, na který se dostavilo zhruba
500 platících, byl organizován ve spolupráci se spolkem Model klub Hať, který
festival okořenil o exhibici modelů letadel. Chtěli bychom poděkovat všem
zmiňovaným, společně s ostatními, kteří se na této akci nějakým způsobem podíleli a
pomáhali nám. Velký dík patří hlavně Danielu Cieslarovi, který má na festivalu

největší podíl. Zároveň bychom se chtěli omluvit obyvatelům Hati, kteří bydlí
v blízkém okolí areálu za hluk způsobený hlasitou hudbou.
Byla to dřina, ale myslím, ţe to stálo za to. Pro mě osobně to byla jedna velká
zkušenost a jsem ráda, ţe se nám náš staronový Hafest tak krásně vyvedl. Do
budoucna by bylo opravdu skvělé, kdybychom měli větší podporu a kdyby se areál
nějakým způsobem upravil do podoby vhodné pro konání akcí podobným Hafestu.
Jana Stočková

Ohlasy účastníků Hafestu:
Nejprve jsem nechtěl jít, ale pak se mi dostalo moţnosti se účastnit a vůbec toho
nelituji, ba NAOPAK !!! Akce se velmi zdařila. Občerstvení dobré (škoda, ţe došlo
tak brzo masíčko ), muzika byla na jedničku, ale trochu mi vadilo, ţe pódium bylo
docela daleko „v louce“.
Vojta Paskuda
Velmi zdařilá akce, líbila se mi i Milošovi. Kapely hráli skvělé, jen je škoda, ţe
pršelo, ale tohle se nedá ovlivnit, moţná by stačil jeden stan navíc. Rádi bychom si
tuto akci nejednou zopakovali. Je dobře, ţe uţ konečně na to někdo přišel, ţe Hať
potřebuje trochu více kulturního ţivota. Děkujeme za HAFEST .
Magda
Chceme poděkovat všem organizátorům hudebního festivalu v Hati. Nejen za dobře
zorganizovanou akci, ale i za jejich snahu obnovit v Hati festival, na kterém kdysi
vystupovaly takové legendy, jako např. Jarek Nohavica, či Pavel Habera se svou
skupinou. Drţíme jim palce do dalších ročníků, které doufáme, ţe budou!
Standa a Marcela Vyletělkovi
Ohlasy lidí, se kterými jsem se během letošního Hafestu setkal, byly ve velké míře
jen pozitivní. Haťský festival byl pro nás všechny velkým překvapením, protoţe jsme
se mnozí z nás s něčím takovým v Hati ještě nesetkali. Bylo připraveno zakryté i
otevřené posezení, k dispozici byly různé druhy jídel, pití a v neposlední řadě také
přenosné toalety. Během celého programu k tomu vyhrávaly různé druhy kapel,
dokonce jsme mohli pozorovat i soutěţ o největšího siláka v páce (jak muţské tak
ţenské pohlaví). Jen počasí nás trošku pozlobilo, ale i přesto si myslím, ţe se skvěle
mohly bavit veškeré věkové generace. A proto si přejeme mít HAFEST ve své obci
za rok znova.
Mirek

Na to, ţe se jedná znovu o první ročník, hodnotím tuhle akci jako velice vydařenou.
Nepřišlo sice moc lidí, ale to bylo podle mého názoru způsobené tím, ţe je to
novinka. Moţná bych příští rok více zapracoval na propagaci, a to i plakátovou
metodou. Pódium mi přišlo aţ moc nasunuté na louku, příště bych lépe volil umístění
a přidal bych další výčepní místo. Co se týče výběru kapel na akci, musím pořadatele
velice pochválit. Jednalo se totiţ o velmi dobré kapely, které nastavily laťku vysoko.
Děkuji za uspořádání takového festiválku.
Mates
Ráda poslouchám hudbu, ţánr si vybírám. Na Hafestu mě zajímali určití interpreti,
které jsem si se zájmem přišla poslechnout. Hlavně jsem však přišla podpořit tuto
akci, protoţe z mého pohledu se pro mladé občany v Hati toho moc nekoná. Děkuji
pořadatelům, ţe šli do rizika finančního, do rizika neúspěšnosti a potýkali se
s mnohými překáţkami. Děkuji svým vrstevníkům za podporu celé akce.
K létu patří festivaly a u hráze se mi líbilo.
Alena Křížáková
Akce se mi velmi líbila, pořadatelé z řad studentů se postarali o vše, co je potřeba na
takovéto akci a proto posílám velikou pochvalu. Těším se na další ročníky této akce,
protoţe si myslím, ţe je to dobré společenské vyţití pro mladé lidi.
Katrin
Myslím, ţe se akce „Hafest“ vydařila, a všechny organizátory ujistila, ţe by se tato
tradice měla začít dodrţovat. Je to totiţ dobrý způsob jak se pobavit s kamarády,
které normálně nevídáte, nebo nemáte čas si s nimi na chvíli poklábosit, popít, zasmát
se, u toho si poslechnout hudbu a třeba si i zatančit…:-)
Evka Gogolínová
„Náš“ HAFEST - Nejnavštěvovanější festivaly v ČR jsou například Sázavafest, Colours of Ostrava, Trutnov Open Air Fest, Rock for People aj..
A nyní v Hati máme „HAFEST“. Říká se „Co Čech, to muzikant“, ale co se
vlastně nám „střední generaci“ na podobných festivalech nejvíce líbí? Je to hlavně
hodně muziky za málo peněz, skvělá atmosféra, prostředí, vnímat svět okolo jinak,
svobodněji, volněji. Snad tohle je ten motor festivalů – volnost, odpoutání se od
čehosi, k čemu jsme připoutáni. A tak tu stojí kapely a fanoušci, kteří si uţívají
neobvyklou atmosféru pod letním nebem. Je to zajímavé a neopakovatelné
propojení publika a interpretů!
Na druhou stranu festival nemusí být pro organizátory zrovna levnou záleţitostí,
vezmeme-li v úvahu zajištění všeho potřebného, kapely si ţádají víc peněz, tvrdá
realita, v níţ je boj o kaţdého interpreta a fanouška. Bez sponzorů a dobré spolupráce

s obcí, si málokterý festival můţe dovolit „hvězdy“, které jsou schopné v dnešní době
nalákat lidi.
První ročník festivalu HAFEST, proběhl v Hati 18. července 2011. Vystoupily
skupiny více ţánrů, například: Sakumprásk, Fiha, Criminal Cllection Vehykl Japan 4,
Pantha Rhei a další. Naši generaci nejvíce potěšila skupina Beatles Collection Band
z Hlučína. Přibliţně hodinové vystoupení této skupiny bylo velmi příjemným
podvečerním záţitkem a nebyl snad nikdo, kdo se zpěvem nepřidal. Přes nepřízeň
počasí se program povedl bez většího zakolísání a kapely hrály s velkým nasazením.
V pauzách mezi vystoupením se mohli návštěvníci zúčastnit zajímavých soutěţí,
v klidu dojít pro další zásoby občerstvení a připravit se na další kapelu. Organizátoři
si zaslouţí velkou poklonu, protoţe tato akce byla technicky i organizačně velice
dobře zvládnutá. Nejen výborný zvuk, ale celý festival neměl větší zpoţdění a kapely
začínaly na čas... Co se vystupujících kapel týká, všechny odvedly skvělé výkony. Je
taky příjemné, kdyţ vás dobrým výkonem překvapí kapela, kterou jste do té doby
neznali…
Díky povolení obecního úřadu a spolupráci s místními myslivci, se festival konal
v krásném přírodním areálu MS Hubert Hať. Nebyl proto problém ani s toaletami,
nebo s tím, kdyţ člověk dostal chuť třeba na něco dobrého, co ve stánku neměli, třeba
„klobásu, nebo gulášek“.
Co říci závěrem? První ročník HAFESTU návštěvností asi rekord netrhnul, ale to
není jistě to hlavní. Technické zázemí této akce, bylo více neţ dobré a organizátoři
dokázali, ţe to umí zvládnout. Osobně si myslím, ţe si HAFEST zaslouţí i další
ročník. Vţdyť takové akce nejsou jenom o známých jménech, ale hlavně o setkávání,
dobrém jídle, pití a samozřejmě hlavně o dobré muzice!

A ještě prosím upozorňujeme, ţe v
sobotu 10. září 2011 se konají
v našem
areálu
tradiční
„MYSLIVECKÉ HODY“. Přijďte
ochutnat zvěřinové pochoutky.
Těšíme se na Vaší návštěvu!
Jan Legerski, MS Hubert Hať

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
ZE ŢIVOTA DĚTÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLCE
Také letos ve čtvrtek 19.5.2011děti vystupovaly na Mezinárodním festivalu
dramatické tvorby předškolních dětí v Tvorkově. Byl to jiţ X1X ročník a setkání
s dětmi z jiných mateřských škol, např. z Píště, Šilheřovic či mnoha polských
předškolních zařízení, bylo velmi příjemné. Naše děti předvedly ,,JARNÍ TANEC“
na hudbu Inky Rybářové. Taneční pásmo se líbilo a předškoláci byli odměněni
novými hračkami, zhotovila se skupinová fotografie na památku a dostali sladké
pohoštění, které jim moc chutnalo. Vše proběhlo pod vedením p.uč. paní Zuzany
Kozílkové a Marcely Švecové.
I v tomto školním roce navštěvujeme dvakrát měsíčně keramickou dílnu. Děti si
zde procvičují jemnou motoriku a podle
své představy a fantazie zhotovují výrobky
aktuální k danému ročnímu období, které
si pak odnášejí domů. Tímto také chceme
poděkovat paní Janě Paskudové za její
obětavou pomoc v krouţku.
Pro velký úspěch se opakuje kurz
plavání v Kravařích, kde jezdí také děti
z dolní MŠ. Plavecký výcvik má deset
lekcí a probíhá pod vedením milých a
zkušených
instruktorek
plavání.
Oboustranná
spokojenost
je
vidět
z pochval instruktorů, jak jsou děti šikovné
a pěkně jim to jde, tak na straně druhé
z radostí a nadšení dětí s jakým jezdí na bazén. Jejich usměvavé tváře mluví za vše.
Marcela Švecová, učitelka MŠ

Oslavy Dne dětí v MŠ na „dolní“ Hati
V pondělí 30.května byl den jako malovaný. Děti si „objednaly“ slunečné počasí,
aby si uţily kouzelné odpoledne ke Dni dětí. A ţe si ho uţily! Zatímco po dobrém
obědě odpočívaly na lehátkách, na zahradu MŠ přiletěl drak a nakladl tam spoustu
(Kinder) vajíček, ve kterých byl ukrytý poklad. Na tuto chvíli uţ děti netrpělivě
čekaly. Školní zahrada oţila jejich výskotem, jak nacházely dobře ukrytá čokoládová

vajíčka. Jakmile se dětem podařilo všechna najít a sloţit poklad ukrytý uvnitř, čekaly
uţ na ně sportovní soutěţe, které jim rodiče připravili.
Mezitím tatínci opekli párky a všichni si pak mohli pochutnat i na dobrotách, které
maminky přinesly.
Kdyţ se děti dost vydováděly, společně jsme odešli na pole k panu Kostelníkovi,
kde nám pan Gajda předvedl nový model letadla. Na závěr tohoto bohatého
odpoledne na děti ještě čekala jezdecká škola pod vedením děvčat ze ZŠ.
Za toto příjemné odpoledne bych ráda poděkovala všem, kteří obětovali svůj
volný čas a připravili dětem opravdu nezapomenutelné záţitky.
Daniela Radimcová,učitelka MŠ na dolní Hati

Cambridge Competition 2010-11
Soutěţ byla určena pro ţáky základních škol a niţších ročníků víceletých
gymnázií a jejich učitele. Zúčastnit se mohla pouze skupina ţáků, nikoliv jednotlivci.
Organizátoři se tentokrát zaměřili na čtenářskou gramotnost v anglickém jazyce, a
proto to bylo – podle jejich mínění – těţší neţ obvykle, ale věřím, ţe soutěţící si
úkoly uţili a zkusili se na angličtinu podívat také z jiné strany, neţ je ta
„učebnicová“. Některé úkoly měly více správných řešení, protoţe nebylo cílem najít
jen jeden jediný výraz, ale prokázat schopnost pracovat s textem a porozumět mu.
A jak jsme tedy dopadli? Celkem se zúčastnilo 116 škol z celé republiky. Je
třeba zdůraznit, ţe ţádné dvě školy neměly shodný počet bodů. Ţáci z 9. B naší ZŠ
Hať vybojovali čestnou 36 pozici. Jak malé bodové rozdíly rozhodovaly, posuďte
sami: získali jsme 90,49 bodů, přičemţ škola, která se umístila na 1. místě získala 99,
17 bodů. Jako vyučující musím přiznat, ţe jsem s prací ţáků, kteří se do soutěţe
zapojili, byla spokojena. A protoţe se s nimi ve vyučování uţ příští školní rok
nepotkám, přeji jim, aby to, co se v angličtině naučili, uměli zúročit a nebáli se to při
různých příleţitostech pouţít.
Mgr. Lenka Ochvatová
Reakce ţáků
Po čtyři měsíce jsme my, vybraní ţáci z 9. B, zpracovávali různé soutěţní
úkoly, které nám byly posílány, protoţe jsme se zúčastnili soutěţe Cambridge
Competition. Všechny úkoly byly samozřejmě v angličtině, protoţe to byla soutěţ do
angličtiny. Ve skupině nás bylo šest: Kamil Sojka, Karolína Sochová, Darina
Boháčková, Aneta Pavinská, Magdaléna Pěkníková a Monika Hutyrová. Musím říct,
ţe jsme tvořili opravdu dobrý tým. Úkolů bylo 10. Hned první úkol byl, ţe jsme
dostali text, který byl rozstříhaný na části, a my jsme z těch částí museli vytvořit

příběh. Další úkol byl, ţe nám poslali začátek příběhu o muţi, který byl poslední muţ
na světě, a my jsme příběh dokončili. Na tom jsme se opravdu vyřádili. Dostali jsme
také básničku, ve které ale chybělo pár slov, které se museli doplnit a podle básničky
se nakreslil i obrázek. Pak tam bylo i spousta dalších úkolů. Do soutěţe se přihlásilo
116 druţstev z různých škol a my jsme se umístili, myslím, ţe velmi dobře na 36.
místě. I kdyţ jsme nevyhráli, alespoň jsme si protrénovali anglický jazyk a zjistili, ţe
práce ve skupinkách je mnohem lepší, neţ kdybychom soutěţ vypracovávali sami.
Zároveň musíme poděkovat paní učitelce Ochvatové za čas, ve kterém se s námi
soutěţí zabývala. A jak se říká, není důleţité vyhrát, ale zúčastnit se.
Monika Hutyrová, 9. B

Německo
Od 16. 4. do 24. 4. 2011 se nám naskytla moţnost jet do hlavního města Německa
– Berlína. Bylo tam 10 Francouzů, 11 Němců a 10 Čechů. Pokoje jsme měli
smíchané. Francouzi, Němci a Češi dohromady. Byli jsme ubytovaní ve FROSCH
HOSTELu.
Přestoţe jsme byli v Německu, většina z nás mluvila anglicky, protoţe kdyţ jsme
se pokoušeli mluvit německy, moc jsme se nedomluvili. A také Francouzi uměli
mluvit jen anglicky, a někteří ani to ne.
Denně jsme chodili na výlety, hráli jsme hry, apod. Jednou jsme hráli takovou hru,
ţe jsme se rozdělili do skupinek po šesti. 2 Češi, 2 Francouzi a 2 Němci. Dostali jsme
mapu a řekli nám, ať jdeme podle vyznačené cesty. Samozřejmě jsme se úplně
všichni ztratili. Tak jsme nakonec byli vůbec rádi, ţe jsme se dostali zpátky.
Na Německu je skvělé, ţe se tam vůbec nekrade. Vţdycky kdyţ jsme přišli z
nějakého výletu, tak hostel byl odemčený, a i přesto se nic neztratilo. Mohli jsme si
klidně nechat otevřené okno do pokoje, i kdyţ jsme byli v přízemí. To je na Německu
úţasné.
Seznámily jsme se s bezva lidmi a poznali nové věci. Obě jsme moc rády, ţe jsme se
mohly do Německa podívat a všem bychom to jen doporučily.
Darina Boháčková & Magdaléna Pěkníková, 9. B

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ

110. výročí zaloţení SDH Hať
V letošním roce Sbor dobrovolných hasičů v Hati oslaví 110. výročí od svého
zaloţení. Tato připravovaná akce je připomenutím nejdéle působícího spolku v naší
obci. Za celé období působení hasičů v naší obci uskutečnili jeho členové nespočet

akcí, ať jiţ na poli společenském a kulturním nebo při pořádání soutěţí v poţárním
sportu.
Připomeňme si jen pár mezníků v dlouhé historii spolku hasičů:
- 1901 zaloţení spolku, zhotovení hasičského praporu
- 1902 první koňská stříkačka, hasičské skladiště na dolní Hati
- 1932 postavení dvou garáţí, skladu a hasičské věţe
- 1936 první motorová stříkačka
- 1947 první hasičský automobil Aero 150
- 1966 postavení nové hasičské zbrojnice
- 1977 navázání spolupráce s FF Quellendorf
- 1999 podepsání spolupráce OSP Krzyzanowice
- 2010 rekonstrukce stávající hasičské zbrojnice
V čele spolku se za celé období vystřídalo celkem 17 starostů počínaje prvním
starostou p. Dubovým a konče současným p. Václavíkem. Celkem 5 starostů bylo
více jak jedno volební období. Pod jejich vedením vyvíjel spolek mnoho aktivit.
V letech 1945 – 60 působili hasiči velmi aktivně. V tomto období hráli ochotnické
divadlo, kdy členové spolku a další ochotníci byli nositeli kultury na vesnici.
Hasiči také pořádali mnoho letních slavností, za velké účasti veřejnosti. Nejdříve
se tyto slavnosti konaly v Remize – dnešní část Kotliny, v prostoru myslivecké chaty.
Později se soutěţe a letní slavnosti přemístily na prostranství za dnešní hasičskou
zbrojnicí, kde probíhají do současnosti. Při soutěţích naši hasiči byli úspěšní nejenom
na Hlučínsku, ale v rámci celého okresu a kraje. Všechny úspěchy v soutěţích nelze
ani vyjmenovat.
Hasiči jsou také nositelé tradicí. Kaţdoročně se účastní Svatoflorianských
setkání nejenom v blízkém okolí, ale několikrát také byli v Polsku na Hoře sv. Anny.
Dále hasiči pořádají tradiční Hasičské plesy. Aktivně se také účastní různých oslav
pořádaných obcí.
Dvoudenní oslavy 110. výročí zaloţení dobrovolných hasičů v naší obci se
uskuteční ve dnech 30. a 31.července 2011. Sbor dobrovolných hasičů připravuje na
sobotu 30.7. 2011 oficiální část oslav. Oslavy budou zahájeny uvítáním partnerských
hasičů z obce Quellendorf. V sobotu začnou oslavy průvodem hasičů obcí. Průvod
půjde od obecního úřadu a bude ukončen v kostela sv. Matouše, kde bude bohosluţba
za ţivé a zemřelé hasiče. Při této slavnostní bohosluţbě bude poţehnán nový hasičský
prapor našeho sboru, který byl vyroben u příleţitosti tohoto výročí. Po bohosluţbě se
všichni pozvaní účastníci přesunou do sálu kulturního domu, kde bude zahájeno
slavnostní zasedání u příleţitosti 110. výročí zaloţení sboru. Oficiální část sobotního
programu bude zakončena společenským večerem pro všechny hasiče a pozvané
hosty.

Nedělní program oslav bude pokračovat v areálu za hasičskou zbrojnicí. Zde
budou probíhat soutěţe v poţárním sportu mezi partnerskými hasiči. Po ukončení
soutěţí se uskuteční koncert dechové hudby a pěvecký koncert. Tyto koncerty určitě
příjemně naladí všechny přítomné. Oslavy budou ukončeny volnou zábavou.
Zveme širokou veřejnost na oslavy hasičů, kde bude pro ně připraven sportovní
a kulturní program. Pro všechny přítomné, kteří se přijdou podívat bude připraveno
také v areálu hasičské zbrojnice příjemné posezení s bohatým občerstvením.
Za organizační výbor Pavel Gajda

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Krakovka Antonín

89 let

Harazimová Eliška

88 let

Steppek Karel

88 let

Suchiaková Anna

80 let

Ronczková Anna

80 let

Kučera Alfons

80 let

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

