VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- stanovením ceny za pronájem nebytových prostor v nově vybudovaném Domě
sluţeb
- otázkou majetkoprávního vypořádání pozemku p.č 3256 k.ú. Hať o výměře 743m2,
druh pozemku ostatní plocha, zveřejněním záměru obce o jeho prodeji
- ţádostí SDH o pronájem sálu KD pro konání slavnostní schůze u příleţitosti oslav
110. výročí zaloţení SDH Hať
- ţádostí TJ Sokol Hať o zapůjčení campingových stolů včetně laviček
- návrhem na zřízení Komise pro dopravu při Radě obce Hať
- organizačním opatřením k zabezpečení plnění jednotlivých bodů usnesení ze
4.zasedání ZO
- zprávou hodnotící komise o posouzení a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou
zakázku na zhotovitele stavby „Hať - ČOV a splašková kanalizace“
- zprávou hodnotící komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na sluţby „Výběr koordinátora BOZP“ pro stavbu „Hať - ČOV a
splašková kanalizace“
- jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou
zakázku na sluţby „Výkon technického dozoru investora“ při realizaci stavby „Hať
- ČOV a splašková kanalizace“
- výběrovým řízením na činnost „Administrátor stavby projektu“ při realizaci stavby
„Hať - ČOV a splašková kanalizace“
- návrhem na uzavření smlouvy mezi obcí Hať a RWE, Distribuční sluţba s.r.o.,
Brno, o zajištění provozu a údrţby plynové přípojky pro Dům sluţeb
- výsledkem konzultace s pracovníky odboru školství Krajského úřadu MSK ve věci
realizace konkurzu na pracovní místo ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať
- návrhem na zajištění technickoorganizačního zabezpečení pobytu hostů z partnerské
obce Quellendorf ve dnech 29.7.-1.8.2011
- návrhem na změnu termínu slavnostního otevření dokončené výstavby Domu sluţeb
- účastí zástupců obce na oslavách 110.výročí trvání SDH Hať
- nabídkou na uzavření mezinárodní příhraniční spolupráce se slovenskou obcí
Kysucký Lieskovec
- dopisem KÚ MSK ve věci nové metodiky pro financování nákladů na povodně
z roku 2010
- ţádostí manţelů Arnošta a Hildegardy Němcových o pronájem části pozemku p.č.
43/6 k.ú. Hať

-

-

dopisem KÚ MSK, odboru ţivotního prostředí a zemědělství, oznamujícím obci, ţe
na katastru obce Hať bude prováděn vědecký výzkum u zvlášť chráněných druhů
ţivočichů
cenovými nabídkami dodavatelů na opravy asfaltových vozovek na MK Lipová,
Višňová, Pod Olšinou a Na Chromině
ţádostí TJ Sokol Hať o vydání stanoviska obce k rekonstrukci objektu sokolovny

POZVÁNKY

Obec Hať si Vás dovoluje pozvat
na otevření nového

Domu služeb.
Slavnostní akt se uskuteční v neděli dne 31.7.2011 v 15.00 hodin.
V době od 15.00 do 16.00 hodin bude možná volná prohlídka celého objektu.

Sbor dobrovolných hasičů v Hati
Vás zve na oslavy

110.výročí zaloţení sboru,
které se uskuteční ve dnech 30. a 31. července 2011.
Program:
sobota 30.7.2011 (pro hasiče a pozvané hosty)
15.00 – průvod hasičů od obecního úřadu ke kostelu
16.00 – slavnostní mše svatá v kostele sv. Matouše
17.30 – slavnostní zasedání v sále KD
20.00 – společenský večer v sále KD
neděle 31.7.2011 (pro širokou veřejnost za hasičskou zbrojnicí)
15.00 – poţární soutěţe
17.30 – koncert Slezské dechovky z Kravař
19.45 – pěvecký koncert - Mgr. Kozel a jeho hosté
21.00 – společenský večer

INFORMUJEME
● Pytle na odpad
Firma OZO Ostrava, s.r.o, Vám opět nabízí igelitové pytle na směsový domovní odpad,
který Vám občas vznikne navíc, neţ co pojme kapacita Vámi sjednaných popelových
nádob.
Pytle jsou označeny logem firmy OZO Ostrava a osádka odváţející odpad je bezpečně
pozná. Pytle s odpadem uloţené u popelnice odveze osádka vţdy v termínu odvozu
odpadu z popelnice.
Za tuto sluţbu (mimořádný odvoz TDO) uhradíte v pokladně OÚ částku 30,-Kč a obdrţíte
igelitový pytel s logem OZO Ostrava.
● Nová tvář regionální internetové televize
V současnosti se připravuje nová tvář regionální televize Hlučínska, která poběţí na
www.TelevizeHlucinsko.cz, kde budou současně publikovány i pozvánky na veškeré
akce.
● Charita Hlučín – uzavření sběrny šatstva a humanitární pomoci
Dne 28. července 2011 byla uzavřena sběrna šatstva a humanitární pomoci Charity Hlučín
v budově bývalé mateřské školy na Rovninách č. 1083 v Hlučíně. Po tomto datu se jiţ
nebude přijímat ţádné šatstvo ani materiál!
Pokud bude činnost sběrny znovu zahájena na jiném místě a v jiných prostorách, budeme
Vás včas informovat.

KULTURA A SPORT
Maţoretky na Prajzské hůlce
Dne 12.6.2011 se v Kravařích uskutečnil 5.ročník maţoretkové soutěţe Prajzská hůlka.
Maţoretky ŢASO, které jiţ trénují v Hati, se umístily v kaţdé disciplíně, ve které byly
zapsány. Všechna děvčata si proto odnesla domů nejméně jednu medaili, coţ je obrovský
úspěch. Ještě jednou jim moc gratuluji.
Janošová S.H., trenérka

KATEGORIE DĚTI 4-7 let
Solo hůlka
1.místo Jarošová Evička
Velká formace hůlka
3. místo Jarošová Evička, Tomová Anetka, Kolenková Verunka, Vařechová Sárinka,
Nováková Natálka
KATEGORIE DĚTI STARŠÍ 8-10 let
Solo hůlka
1. místo Šrubařová Natálka
Duo, trio hůlka
1. místo Czichonová Anetka, Šrubařová Natálka
2. místo Šrubařová Natálka, Dudková Zuzka, Starowiczová Nela
Velká formace hůlka
1. místo Natálie Šrubařová, Zuzana Dudková, Nela Starowiczová, Lenka
Martiníková, Monika Martiníková, Eva Plačková, Barbora Smolková, Aneta
Czichonová, Anna-Marie Kubíková, Natálie Stošková, Jana Jarošová, Veronika
Proroková
Solo rekvizita
1. místo Stošková Natálka
2. místo Kubíková Anna-Marie
Duo, trio rekvizita
1. místo Martiníková Monča, Martiníková Lenka, Jarošová Jana
KATEGORIE JUNIOR MLADŠÍ 11-13 let
Solo hůlka
2. místo Dudková Zuzka
Duo, trio hůlka
1. místo Starowiczová Nela, Dudková Zuzka
Miniformace hůlka
1. místo Natálie Šrubařová, Zuzana Dudková, Nela Starowiczová, Lenka
Martiníková
KATEGORIE JUNIOR STARŠÍ 13 let a výš
Solo hůlka
1. místo Dušková Katka
2. místo Pěkníková Magda
Duo, trio hůlka
2. místo Dušková Katka, Pěkníková Magda

Rekvizita dou, trio
1. místo Dušková Katka, Pěkníková Magda
Miniformace rekvizita
1. místo Stošková Natálka, Kubíková Anička, Dušková Katka, Pěkníková Magda

ZE ŢIVOTA FARNOSTI

Sportem pro sport
aneb pokus o překonání rekordu v NON-STOP hraní florbalu.
Jak jste moţná zaregistrovali, tak parta 40-ti ministrantských
nadšenců z celé prajzské (a nejen odtud) se rozhodla, ţe se pokusí
překonat rekord v nepřetrţitém hraní florbalu. Byli jsme rozděleni na
tým Východu a tým Západu. Naše farnost byla přiřazena do týmu
Východu.
Tato akce se uskutečnila 24.-25.června v hlučínské sportovní
hale. Všichni si byli vědomi náročnosti akce, a proto se kaţdý
připravoval v „domácích“ podmínkách. To vše dle vlastního svědomí, proto někdo chodil
pravidelně běhat, jiný zas naháněl fyzičku jízdou na kole.
V pátek 24.6. kolem půl 7 ráno jsme se všichni hráči sešli plní odhodlání a energie,
abychom překonali dosavadní rekord, který činil 24 hodin. Po důkladném rozehřátí svalů a
protaţení celého těla se úderem sedmé hodiny ranní začalo hrát. Tempo bylo zpočátku
velmi „sviţné“, avšak po několika hodinách se hra mírně zvolnila a nastolený rytmus hry
vydrţel aţ do konce. Očekávaná fyzická krize přišla v nočních hodinách. Přesněji mezi
půlnocí a pátou hodinou ranní. Tehdy na kaţdého z nás padla menší, na někoho větší,
únava a deficit spánku byl znát. Naštěstí se uţ pomalu rozednívalo a slunce vlilo do našich
těl nové síly s kterými jsme zdárně překonali dosavadní rekord.
Samotné překonání nás ale neuspokojilo, a tak jsme vydrţeli hrát ještě 12 hodin.
Nynější český rekord má tedy hodnotu 36 hodin. Končené skóre bylo 350:330 pro tým
Východu. Po celou dobu hry na nás dohlíţela komisařka z agentury „Dobrý den“, která
náš NOVÝ rekord po skončení hrací doby potvrdila.
Během akce se vybíralo dobrovolné vstupné a částka bezmála 10-ti tisíc korun
poputuje na konto Integračního klubu BRÁNA, který sdruţuje tělesně postiţené sportovce.
Velké DÍKY patří všem spoluhráčům, organizátorům, sponzorům, a také všem, kteří
nás přišli podpořit přímo do haly. 
Vojta Paskuda

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Něco ze školy....
Při posledním sběru papíru ţáci nasbírali přes 10 tun starého papíru. Nejvíce nasbírali
páťáci, kteří odevzdali 2 500 kg papíru. Nejlepšími sběrači se stali Patrik Dudek a Marek
Janoš z 5.třídy.

V rámci česko - polské spolupráce jsme byli pozváni do Bienkowické školy na cyklistický
výlet Po stopách minulosti a současnosti. Polské děti v minulém roce v rámci projektu
vytipovali místa, která jsou spojena s historií v jejich obcích. O těchto památkách
shromaţďovali informace, fotografovali, zaznamenávali a zpracovali prezentace. Pak
pozvali své rodiče, občany obou obcí, představitele gmin a taky nás, učitele a ţáky z Hati,
aby se s námi podělili o výsledek své celoroční práce. My jsme velmi zdařilé prezentace
shlédli a dostali k tomu malé publikace o Bienkowicích a Boleslawi. V tomto roce v
projektu pokračovali. U jednotlivých památek jsou postavené cedule s informacemi a je
vytvořena naučná stezka. Začínali jsme v Bienkowicích u školy. Poté jsme jeli ke starému
kříţi, který byl v poli, viděli staré špejchary, starou kovárnu, pomník obětem válek,
kapličku, pozůstatky mlýna v Boleslawi, starou školu v Boleslawi a další kříţe a pomníky.
Ujeli jsme 12,5 km a zastavili se na 15 místech. Všem zájemcům mohu tuto trasu a
prohlídku doporučit.
Další naše společná akce, kterou máme naplánovanou na září, bude v Hati.
A co bylo poslední červnový den? No, to byl den výplaty! Na škole je 241 ţáků a z toho
131 ţáků získalo vyznamenání (to je 54%).Všichni ţáci prospěli a postupují do vyššího
ročníku. Nejvíce se na vysvědčení objevovaly jedničky (těch bylo 1659), dvojek bylo 658,
trojek 362 a nejméně bylo čtyřek(110). Ţáci zameškali 11 234 hodin, všechny byly řádně
omluveny rodiči. Jeden ţák v průměru zameškal 47,4 hod.
Ţáci byli za své aktivity, skutky a reprezentaci školy odměněni pochvalami. Bylo uděleno
133 pochval třídního učitele a 13 pochval ředitele školy za mimořádné úspěchy či
nezištnou pomoc spoluţákům.
A rozloučili jsme se s našimi deváťáky, kteří 1.září nastoupí na jimi zvolené školy.
Přejeme jim šťastný vstup a hodně hodných učitelů.

Kam po základce…..
V červnu opustilo Základní školu v Hati 29 ţáků. Po odeslání tří přihlášek k 15.březnu
2011 byli většinou přijati jiţ v prvním kole , to je někdy po 20.dubnu na jimi zvolené
školy. Někteří byli přijati na všechny tři školy, někteří jen na jednu a byli i tací, kteří se v
prvním kole nedostali nikam. Proto poslali odvolání na ředitelství SŠ nebo se přihlásili do
druhého kola výběrového řízení. Všichni ţáci musí poslat po obdrţení dopisu o přijetí
zápisový lístek na danou školu, kam chtějí nastoupit.
A kam budou chodit od 1.září ?
Biskupské gymnázium, Ostrava- Poruba
-všeobecné gymnázium: 1 dívka

SŠ prof. Zdeňka Matějčka
-hotelnictví a turismus: 1 dívka
-sociální činnost: 2 dívky
SŠ stavební a dřevozpracující
-montér suchých staveb: 1 chlapec
-truhlář: 2 chlapci
SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD,Šilheřovice
-analýza potravin: 1 chlapec, 1 dívka
-kadeřník: 1 dívka
-cukrář: 1 chlapec
-kuchař-číšník: 1 chlapec
Vítkovická střední průmyslová škola a gymnázium, Ostrava-Hrabůvka
-všeobecné gymnázium: 2 dívky
-hutník-operátor: 1 chlapec
-mechanik-seřizovač: 1 chlapec
SŠ průmyslová a umělecká, Opava
-informační technologie: 1 chlapec
Střední škola teleinformatiky, Ostrava-Poruba
-informační technologie: 1 chlapec
SŠ zdravotnická, Opava
-zdravotnické lyceum: 1 chlapec, 1 dívka
-zdravotnický asistent: 1 dívka
SOŠ dopravní, Ostrava-Vítkovice
-silniční doprava: 1 chlapec, 1 dívka
SŠ technická a zahradnická, Litomyšl
-chov a ochrana exotických a chráněných druhů: 1 chlapec
SOŠ ochrany osob a majetku
-bezpečnostně právní činnost: 1 chlapec
Střední zdravotnická škola, Ostrava
-asistent zubního technika: 1 dívka
Obchodní akademie, Ostrava
-obchodní akademie: 1 dívka

Střední hotelová škola, Opava
-hotelnictví: 1 dívka
Střední průmyslová škola stavební, Ostrava
-technické lyceum: 1 dívka
Mgr. Rita Sobková

PRO VAŠE DĚTI
Zábavu i vzdělání pro Vaše děti připravili v novém školním roce učitelé ZUŠ Hlučín.
Co nabízíme:
- kvalitní výuku vedenou profesionálními výtvarníky jako protiklad
amatérských krouţků s neodborným vedením
- s dětmi pracuje učitel s odbornými vysokoškolskými znalostmi
- pracujeme v malých skupinách aby byl zajištěn individuální přístup
a přátelská atmosféra
- děti získají hravou formou teoretické i praktické znalosti v keramice,
malbě, práci s textilem a jiných technikách
- náročnost výuky je limitována věkem dítěte
- kaţdý ročník je zakončen státním vysvědčením jako na základní
škole
- nabízíme nejniţší školné v rámci EU a současně jednu z nejvyšších
kvalit výuky
- v ceně školného jsou započteny všechny výtvarné pomůcky a
materiál potřebný k práci
- výuka probíhá jednou týdně v prostorách základní školy
ve Vaší obci
- děti se účastní výstav a výtvarných soutěţí
- vyučujeme děti předškolního věku, školní mládeţ,
středoškoláky
- příprava na přijímací zkoušku
Co poţadujeme:
- zájem o výtvarnou práci
- dobrou náladu a vytrvalost
V případě Vašeho zájmu volejte na tel: 736 121 942 (p.
Harman), kde získáte přesné
informace.

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ

Události Model klubu Hať
Školní rok je u konce, dětem začalo nejkrásnější období roku a s ním se také
modelářský krouţek na dva měsíce odmlčí. My se ale vypravíme do doby těsně před
prázdninami a připomeneme Vám nedávné zajímavé události Model klubu Hať.
Jak tomu kaţdoročně bývá, poslední modelářský krouţek před prázdninami je
určený vzdělávací exkurzi. Ne jinak tomu bylo letos. S dětmi jsme se v pátek 24. června
vypravili na návštěvu památníku II. světové války Slezského zemského muzea
v Hrabyni.
Před samotnou návštěvou památníku, jsme měli zastávku na akademické půdě
Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava, kde jsme děti seznámili
s prostředím vysoké školy, ale hlavně navštívili naučnou akci přibliţující vědu veřejnosti
pod názvem „Věda v ulicích“. K vidění byly zajímavé projekty jako světlem řízený model
auta, elektromobil Kaipan, 3D modelování povodní a mnoho dalšího. Děti si na vlastní
kůţi mohli vyzkoušet ovládání rádiem řízeného robotického vozidla. A právě, ţe naše
modelářská dítka se učí rádiem pilotovat modely pomocí leteckého simulátoru na počítači
i v realitě, není divu, ţe ovládání robota jim nečinil problém.
Následně jsme se přesunuli na prohlídku památníku v Hrabyni. Expozice „Doba
zmaru a naděje“ nám přiblíţila vojenské a politické události II. světové války. Seznámili
jsme se s nelehkým ţivotem civilního obyvatelstva, válečnou výrobou a kulturou. Na
dobových fotografiích byl k vidění ţivot v obcích na Opavsku před válkou a po ní, kdy
malebné vesnice byly těţce poznamenané Ostravskou operací.
Expozice také zahrnovala ţivot československých vojáků a letců v Polsku, Francii,
na Středním východě, ve Velké Británii či na území Sovětského svazu. K vidění bylo
mnoţství leteckých uniforem a součástí výstroje. Pozoruhodná byla letecká mapa natištěná
na hedvábném šátku, který nosili čeští piloti ve sluţbách královského letectva R. A. F.
Dětem učarovaly artefakty trosek letounů, v podobě nalezených vrtulí, motorů či kulometů
bojových strojů, které byly nad Opavskem sestřeleny.
Další velkou atrakcí uštědřila dětem venkovní statická ukázka těţké bojové
techniky. Od tanků T-34 počínaje, přes obrněné transportéry aţ po protiletecká děla.
Naučný výlet splnil veškerá očekávání, děti se mnohému přiučily a ještě neuplynula doba
na vstřebání záţitků a my uţ opět uvaţujeme, čím těm nejmladším z našeho klubu příští
rok zpestříme modelářského koníčka.
Měsíc červen byl pro klub přínosný také novou zkušeností s pořádáním staronového
hudebního festivalu Hafest ve spolupráci s Iniciativou Dokořán. Festivalu určeného pro
širokou veřejnost se účastnilo 10 kapel, které v průběhu soboty podpořilo více neţ 500
návštěvníků. Ve chvílích ticha byl Hafest zpestřen několika soutěţemi. Festivalovým

turnajem v páce, kde se utkali ti nejsilnější místní borci počínaje a ekologickou soutěţí o
největší počet nasbíraných kelímku konče, kterou si uţili obzvláště ti nejmenší. Naši piloti
doprovázeli hudebníky leteckou exhibicí aţ do samotného večera.
Doufáme, ţe nově obnovený festival se bude těšit velké návštěvnosti i v dalších
letech a spolupráce MKH s Iniciativou Dokořán bude úspěšně pokračovat i nadále.
Velký dík patří všem dobrovolníkům, kteří obětovali mnoho času a úsilí při přípravách
této akce. Stejně tak sponzorům SAO Computers a Satelity a Antény Jiří Schenk, bez
jejichţ pomoci by se tato akce nemohla uskutečnit. Doufáme, ţe se Vám Hafest 2011 líbil
stejně jako nám, a ţe za rok znova sejdeme na dalším ročníku.
Závěrem bychom Vás chtěli pozvat na Mistrovství České republiky v RCA, které
se bude konat 3. – 4. září na letišti Model klubu Hať. Krásné proţití léta Vám přeje
Model klub Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI

Rosmannová
Antonie

87 let

Madejová
Anna

84 let

Plačková Cita

84 let

Bortlík Erich

83 let

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

