VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém 5. zasedání zabývalo především:
- Zprávou kontrolního výboru o výsledku provedených kontrol
- Majetkoprávním vypořádáním pozemku p.č 3256, k.ú. Hať
- Majetkoprávním vypořádáním částí pozemků p.č.697/2, 3858,3905 vše k.ú. Hať a
to formou úplatného převodu do majetku obce
- Majetkoprávním vypořádáním části pozemku p.č. 43/6 k.ú Hať úplatného převodu
do vlastnictví fyzické osoby
- Majetkoprávním vypořádáním částí pozemků dotčených připravovanou výstavbou
obratiště na MK Lomená a to formou úplatného převodu do majetku obce
- Majetkoprávním vypořádáním pozemku p.č.142/1, 143, 144/1 vše k.ú. Hať a to
formou úplatného převodu z vlastnictví ČR do majetku obce
- Přípravou nového Územního plánu obce
- Návrhem na úpravu centra obce
- Přípravou výstavby ČOV a splaškové kanalizace
- Návrhem na realizaci protipovodňových opatření (MK Rychlovecká, Lomená,
Šelvická, Lipová)
- Přípravou výstavby telekomunikačních rozvodů v obci
- Výsledkem hospodaření obce k 31.8.2011 včetně návrhu na rozpočtové opatření
č.2/2011
- Návrhem na rekonstrukci objektu kulturního domu
- Situací na úseku zdravotnictví
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Přípravou výběrového řízení na výkon autorského dozoru pro stavbu „Hať – ČOV
a splašková kanalizace“
- Zprávou společnosti Telefonika O2 Czech republic a.s. o zrušení nevyţívaného
veřejného telefonního automatu v lokalitě Hať, Pod Olšinou
- Ţádostí MO Českého svazu zahrádkářů Hať o bezúplatný pronájem kulturního
domu pro účely konání výstavy ve dnech 24.-25. Září
- Podklady pro projednání jednotlivých bodů programu 5.zasedání ZO
- Stanoviskem majitele pozemků označeného v geometrickém plánu jako p.č.692/28
k.ú Šilheřovice k záměru obce získat pozemek do vlastnictví obce
- Ţádostí Charita Hlučín o poskytnutí úhrady za poskytované pečovatelské a
ošetřovatelské sluţby občanům obce
- Ţádostí p.o. Základní škola a mateřská škola Hať o udělení výjimky z vyhlášky
č.14/2005Sb., o nejvyšším počtu ţáků ve třídách MŠ
- Cenovou nabídkou uchazeče o zakázku na vyčištění a úpravu příkopu v úseku
Mokrý – Hluchník
- Ţádostí o pořízení přístroje pro ruční měření mnoţství chloru v pitné vodě

- Stanovením podmínek pro přijetí dlouhodobého investičního úvěru pro krytí
nákladů – podílu obce na financování stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
včetně přijetí kontokorentního úvěru
- Vydáním povolení ke konání svodu zvířat v rámci III.slezské výstavy drobného
zvířectva organizované MO Českého svazu chovatelů v Hati
- Projednáním ţádosti o poskytnutí jednorázového peněţního daru osobě s těţkým
zdravotním postiţením na částečné krytí nákladů spojených s dopravou do denního
stacionáře
- Postupem prací na přípravě nového Územního plánu pro obec
- Návrhem na vyřazení majetku z inventarizace OÚ
- Přípravou výstavby telekomunikačních rozvodů v obci (internet do kaţdého domu)
- Návrhem na řešení úpravy centra obce včetně stabilizace svahu pomocí výstavby
gabionů
- Jmenováním komise pro otevírání a vyhodnocení nabídek na soutěţ pro poskytnutí
dlouhodobého investičního bankovního úvěru a kontokorentního úvěru
- Zprávou o výsledku a dopadu přívalových dešťů včetně návrhu na realizaci
protipovodňových opatření
- Zprávou komise o posouzení a hodnocení uchazečů o veřejnou zakázku na výběr
bankovního ústavu pro poskytnutí úvěru na financování stavby „Hať – ČOV a
splašková kanalizace“
- Návrhem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemcích dotčených stavbou
plynárenského zařízení uzavřené mezi společnosti SMP Net s.r.o. se sídlem
v Ostravě a obcí Hať
- Plněním usnesení z 5.zasedání ZO
- Technicko-organizačním zabezpečením akce setkání schol Hlučínského děkanátu
2011 konané dne 1.10.2011 v chrámu sv. Matouše v Hati
- Návrhem na umístění laviček bez opěradla na autobusové zastávce Šelvická
- Stanoviskem Úřadu práce o ukončení pracovních smluv s pracovníky obce
zaměstnanými na veřejně pospěšných pracích

BUDE VÁS ZAJÍMAT
DIGITALIZACE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ
Zemské analogové TV vysílání z vysílačů velkého výkonu Ostrava – Hošťákovice,
Frýdek Místek – Lysá Hora, Nový Jičín – Veselský kopec bude 30. listopadu 2011
ukončeno. Na většině územní oblasti Ostrava tak nebude od listopadu moţné „přes
anténu“ přijímat analogově ţádný televizní program. Na blíţící se termín vypnutí
analogových vysílačů budou diváci, kteří signál příslušných vysílačů přijímají,
upozorněni zobrazením piktogramu se čtyřmi čtverečky, informační lištou a spoty.

Pro další příjem televizního signálu je třeba
se rozhodnout, zda zůstat i nadále u zemského
(přes anténu) televizního vysílání, nebo vyuţít
satelitní, kabelovou nebo internetovou (IPTV)
televizi.
Při volbě zemského televizního vysílání je
třeba zakoupit buď set-top-box (převaděč
signálu) a zapojit jej mezi anténu a televizor,
nebo nový televizor s vestavěným digitálním
tunerem.
Těch, kdo nyní přijímají televizi přes kabel,
satelit nebo internet, se ukončení zemského
analogového vysílání nijak netýká a televize jim
i bez úprav bude fungovat standardně i po 30. listopadu.
Digitální televizní vysílání je zahájeno vţdy s alespoň šestiměsíčním předstihem
před ukončením zemského analogového televizního vysílání. Nic tedy občanům
nebrání vyřešit přechod a případné komplikace s ním spojené jiţ nyní a vyhnout se tak
časovému tlaku. Ti, kteří dnes přijímají analogový televizní signál šířený terestricky (z
pozemních vysílačů) a na příjem digitálního vysílání se včas nepřipraví, přijdou po
30.11. 2011 o moţnost sledovat televizi.
Výhodou digitálního vysílání, kromě kvalitnějšího obrazu, je především mnohem
věší programová nabídka. Zatímco v analogové éře u nás celoplošně vysílaly pouze
čtyři televizní programy, tedy ČT 1, ČT 2, Nova a Prima, po přechodu na digitální
vysílání se jejich počet několikrát znásobí. V územní oblasti Ostrava jsou dostupné
čtyři zemské digitální sítě, tzv. multiplexy.
Další výhodou je elektronický programový průvodce (EPG), obdoba tištěného
televizního programu, z něhoţ se divák pomocí dálkového ovladače dozví, jaký pořad
právě sleduje, jaký pořad bude následovat, a můţe si prolistovat program zvolené
televize na týden dopředu. EPG obsahuje také krátké texty o pořadu a můţe být
doplněn i o fotografie.
Hlavním zdrojem informací o přechodu na digitální televizní vysílání jsou webové
stránky www.digitalne.tv. Podávají všechny potřebné informace o digitalizaci
srozumitelnou formou. Naleznete zde aktuality spojené s digitalizací, interaktivní
mapku a vyhledávač obcí, který ukáţe termíny zapínání digitálního signálu a vypínání
signálu analogového pro konkrétní region či obec a také odpovědi na nejčastější
dotazy. Zřízena je také bezplatná telefonní linka 800 90 60 30. Zkušení operátoři zde
denně zodpovídají dotazy ohledně digitalizace televizního vysílání. Linka je v provozu
v pracovní dny od 8 do 19 hodin.
Digitální televizní vysílání je modernější způsob přenosu televizního signálu, který
umoţní lépe nakládat s frekvencemi, na nichţ televizní stanice vysílají. Digitalizace
přináší otevření současného televizního trhu, rozšíření nabídky televizních programů a
umoţňuje vyuţívat doprovodné sluţby, jako je například elektronický programový
průvodce (EPG). Protoţe však není vysílacích kanálů nazbyt, musí se postupně uvolnit
vysílací frekvence současných analogových televizí, tedy ČT 1, ČT 2, Novy, Primy,
popřípadě regionálních vysílatelů, na kterých je pak zahájeno digitální televizní

vysílání. Přechod ze současného zemského analogového vysílání na zemské digitální
vysílání proto probíhá po jednotlivých územních oblastech a řídí se závazným
harmonogramem stanoveným nařízením vlády č. 161/2008 Sb., o technickém plánu
přechodu zemského analogového televizního vysílání na zemské digitální televizní
vysílání (nařízení vlády o technickém plánu přechodu). Přechod na digitální televizní
vysílání probíhá současně v celé Evropě. V České republice bude poslední analogový
vysílač vypnut v polovině roku 2012.

Přednáška

„POŢÁRNÍ BEZPEČNOST PŘI PROVOZU KOMÍNŮ“
a to zejména v návaznosti na Nařízení vlády č.91/2010Sb., o podmínkách poţární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.
Dne 15.11.2011 v 17.00 hodin
se můţete v Hasičské zbrojnici v Hati dozvědět, jak se starat o komíny ve svých
domech či provozovnách.
O tom, ţe je Vaší povinností si nechat provést vyčištění a revizi komínů, kdo můţe
provádět tuto revizi a jaké sankce Vás čekají, pokud toto neprovedete – s tím vším Vás
na přednášce seznámí por. Ing. Tomáš Válek, příslušník stavební prevence Hasičského
záchranného sboru MSK OÚ Opava.

INFORMUJEME
● Výzva ČEZ Distribuce, a.s.
ČEZ Distribuce si dovoluje v souladu s ust.§25, odst. 3, písm.g), zákona č.
458/2000Sb., poţádat vlastníky a uţivatele pozemků o odstranění a okleštění stromoví
a jiných porostů ohroţujících bezpečné a spolehlivé provozování zařízení distribuční
soustavy.
Zásah proveďte v období vegetačního klidu do 15. listopadu tohoto roku. Pokud zásah
do tohoto termínu neprovedete, vstoupí společnost ČEZ Distribuční sluţby s.r.o. na
dotčené pozemky a provede zásah sama s tím, ţe dřevní hmota a klest vzniklá s těţby
bude uloţena na pozemku.
Zásah proveďte tak, aby byla zachována níţe uvedená nejmenší vzdálenost větví
stromů a jiných porostů od nadzemního vedení takto:
1) u nadzemního vedení nízkého napětí do AC 1kV (400/230V):
- u porostu a stromů, u kterých se předpokládá výstup osob - holé vodiče 2m,
kabely a izolované vedení 1,5m
- porosty a stromy bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,5m
2) u nadzemního vedení vysokého napětí nad AC 1kV do AC 45kV včetně:

- u porostu a stromů, na které lze vylézt - holé vodiče 3,1m, kabely a izolované
vedení 2,5m
- stromy a porosty bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 1,6m
3) u nadzemního velmi vysokého napětí nad AC45kV do AC 110kV včetně:
- u porostu a stromů, na které lze vylézt - holé vodiče, kabely a izolované
vedení vše 4,5m
- stromy a porosty bez výstupu osob – holé i izolované vodiče a kabely 3m
V ochranném pásmu nadzemního vedení je zakázáno nechávat růst porosty nad výšku
3m.
Při práci dodrţujte bezpečné vzdálenosti od vodičů pod napětím uvedené v ČSN EN
50110-1 (www.cezdistribuce.cz). Zásah nesmíte provádět v případě, ţe se větve
stromů a jiných porostů před zásahem dotýkají vedení nebo hrozí při pádu ořezané
větve dotykem s vedením.
● 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.
● Výuka znakového jazyka
Centrum pro sluchově postiţené v Ostravě nabízí občanům Hlučínska výuku
základů znakového jazyka v kurzu akreditovaném MŠMT pro pracovní činnost
„Asistent/ka neslyšících“ a to od ledna 2012. Během tří let by měl absolvent získat
dovednosti v základní komunikaci s neslyšícími při vyřizování jejich kaţdodenních
potřeb.
Kurz bude probíhat na ZŠ Rovniny, Cihelní ul. (za kulturním domem), vţdy v úterý od
16.30 do 18.15 hod.
Kurzovné za jeden školní rok činí 3150,- Kč a je moţné je uhradit ve třech
splátkách, anebo po domluvě jinak.
Naučit se znakový jazyk, stejně jako kaţdý cizí jazyk, samozřejmě vyţaduje
vynaloţení značného úsilí. Studium je vícestupňové, cílem je soudní tlumočení a
výuka znakového jazyka.
Bliţší informace ke kurzu znakového jazyka získáte kontaktem na:
picsp@seznam.cz nebo na telefonním čísle : 724 996 859.

KULTURA A SPORT
Letošní XVIII.doţínkové slavnosti
Jako jiţ tradičně, i letošní poslední prázdninovou neděli,
proběhly v naší obci jiţ věhlasné doţínky. Hlavní organizátoři –
soukromí zemědělci z Hati a manţelé Hawlikovi s přispěním obce
Hať zorganizovali opět perfektní slavnost.
Pro zemědělce začalo vše mnohem dříve. Bylo potřeba
připravit celou organizaci na několika schůzkách, vymyslet a vyrobit
výzdobu alegorických vozů a v neposlední řadě i upéci haťské
doţínkové koláče a trubičky, o které je mezi návštěvníky a občany stále větší a větší
zájem. Na toto pečení se schází kaţdoročně více jak 30 haťských ţen, aby během noci

a rána upekly na osmtisícšestset koláčů, které pak jsou spolu s trubičkami prodávány
v sobotu a neděli na doţínkách. V letošním roce pekařky navštívili a podpořili v jejich
úsilí nejen jako kaţdoročně pan P.Jan Svoboda a starosta obce p. Pavel Kotlář, ale i P.
Pavel Kuchař z Darkovic, který nově nastoupil jako nový farní správce v Dolním
Benešově, tedy v místě, kde se koláče pekly. Dobrovolné pekařky navštívila rovněţ
paní Liana Melecká, novinářka a redaktorka, která zaloţila internetové prajzské
noviny, na kterých si můţete článek o pečení haťských doţínkových koláčů přečíst.
Adresa je www.prajzskenoviny.cz.
Doţínky začínají ranní děkovnou mší svatou, na které zemědělci v čele
s letošními hospodáři, manţely Martou a Rudolfem Gospošovými, poděkovali za
letošní úrodu. Odpolední program probíhal jako kaţdoročně. Alegorický průvod se
seřazoval v centru obce, aby přesně v 14.00 hodin vyjel Lipovou ulicí k Hostinci u sv.
Mikuláše. Po celou trasu obě strany silnice lemovaly davy přihlíţejících, kteří pak
v areálu u hostince se zemědělci strávili pěkné odpoledne s programem, tombolou,
atrakcemi pro děti, hudbou a hlavně s ceremoniálem předání a zavěšení doţínkové
věnce.
Celé odpoledne bylo pro všechny zúčastněné, kteří se sjeli z blízkého, ale i
vzdálenějšího okolí, opravdu příjemné a to nejen proto, ţe doţínkám letos počasí
opravdu výjimečně přálo, na rozdíl od předchozích dnů a týdnů, kdy zemědělci měli
pro nepřízeň počasí o svou úrodu, o svou celoroční práci, starost a obavy.
Za tento vyvedený ročník doţínek, doufám, ţe jménem všech návštěvníků,
nezbývá neţ poděkovat organizátorům, zemědělcům, sponzorům, pekařkám i obecním
sloţkám, které se k průvodu připojily a do dalších ročníků všem popřát hodně elánu a
nápadů.
Děkujeme.
pk

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Zpráva o činnosti Základní umělecké školy P. J.
Vejvanovského v Hlučíně – pobočky v Hati
( školní rok 2010/2011 )
Rád bych vás seznámil o činnosti ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského v Hlučíně
na pobočce v Hati ve školním roce 2010 / 2011. Na ZUŠ v Hati se vyučuje hra na
klavír, výuka sólového i komorního zpěvu, výuka výtvarného umění a rovněţ také
výuka hudební nauky. Pro větší zájem dětí o studium klavírní hry k nám v loňském
roce začala dojíţdět další paní učitelka Kateřina Molová. Loňský rok jako takový byl
vůbec velmi bohatý na různé akce. Ať uţ to bylo velmi zdařilé a kladně hodnocené
scénické provedení Rybovy České mše vánoční v kulturním domě v Hati a v Hlučíně,
tak rovněţ velmi povedený byl tradiční „Novoroční koncert“ v chrámu sv. Matouše
v Hati (s dirigentem Igorem Vavrdou), na kterém vystoupili mj. i ţáci pěvecké třídy
naší pobočky ZUŠ. V uplynulém roce také probíhaly celostátní soutěţe ZUŠ ve hře na
klavír. Z našich ţáků Vojtěch Kloda postoupil do okresního kola a Jana Jarošová
postoupila dokonce do kola krajského (oba ţáci Mgr. Pavla Kozla). Určitě je velmi

přínosné a uţitečné, kdyţ talentovaní ţáci mají moţnost změřit své schopnosti a
dovednosti se svými vrstevníky z celého krajského regionu a je to rovněţ velmi dobrá
zkušenost v jejich dalším studiu hudby. Akcí, na kterých se svými vystoupeními
podílejí ţáci ZUŠ, je celá řada. Stalo se jiţ tradicí vystoupit např. u příleţitosti Dne
matek nebo jiţ zmiňovaném novoročním koncertu, ale naše děti vystupují také na
svých ročníkových předehrávkách. A je potřeba zmínit, ţe návštěvnost rodičů i hostů
kaţdým rokem roste a to je určitě dobrá odezva a pro samotné děti – studenty velice
krásná podpora. Vţdyť v minulých letech z naší ZUŠ bylo přijato poměrně mnoho
studentů ke studiu na různých uměleckých školách. A to je to nejkrásnější vysvědčení
a směr celého našeho snaţení, vychovávat mladé lidi k lásce k hudbě, k lásce k umění
a dalším společensko-kulturním hodnotám.
Mgr. Pavel Kozel

Tábor v Burg Hohenberg
Stává se pomalu tradicí, ţe se ţáci ZŠ Hať účastní mezinárodních táborů
v Německu. Kdo pročítá pravidelně rubriku informací ze školy, určitě si vzpomene, ţe
během loňského školního roku někteří ţáci vyuţili moţností strávit týden v Berlíně
(jednou na podzim a jednou na jaře), a také se jiţ dvakrát zúčastnili letních 14 denních
táborů v Burg Hohenberg. Na tomto místě je třeba zmínit, ţe je to moţné díky
spolupráci ZŠ Hať s hlučínským Begegnungzentrum, které tyto tábory organizuje.
Cílem naší spolupráce je přiblíţit ţákům moţnost reálné komunikace v cizím jazyce –
ne pouze simulované ve školních hodinách. Proto je povzbudivé, pokud děti naváţí
kamarádství, které je motivuje posílat si např. emaily v němčině či angličtině. Jak to
vypadalo na táboře tyto prázdniny, si můţete přečíst níţe.
Mgr. Lenka Ochvatová

Tábor v německém Burg Hohenberg se konal 31.7. – 14. 8. Myslím si, ţe je
vhodný hlavně pro děti, které mají rády klidový reţim a pohodu, protoţe tam bylo dost
volného času a málo aktivit na celý den, coţ mi osobně moc nevyhovovalo. Ptal jsem
se lidí, kteří byli na tomto táboře i minulý rok, a říkali, ţe minulý rok byl prý lepší,
protoţe bylo více aktivit. To se ale pro změnu zase nelíbilo Němcům. Přesto jsme
zaţili dva „aktivnější“ dny: jednou jsme šli na koupaliště pěšky asi 8 aţ 10 km. Další
den jsme jeli do zoo, a potom do města, kde jsme měli dlouhý rozchod. Co se mi na
tomto táboře líbilo, bylo, ţe jsme hráli dlouhodobé hry. Jedna z nich se jmenovala
„Kartáčkový vrah“. Tento „vrah“ zabíjel pomocí kartáčku – kdyţ vám ho ukázal, byli
jste mrtví a museli jste se zajít napsat na listinu, ţe jste mrtev. Ale nesměli jste říct,
kdo vás zabil. Hrálo se to třeba i 3 dny, neţ byl vrah odhalen. Po večeři kolem osmé
hodiny jsme ve středu a ve čtvrtek druhého týdne hráli divadla, která jsme nacvičovali
celý tábor.
Ubytováni jsme byli ve středověké budově. Naše pokoje byly úplně nahoře.
S německými dětmi jsem se domlouval anglicky, ale i trochu německy. Měli jsme i
tlumočníka. Hodně lidí se seznámilo s Němci a vzalo si i na ně kontakt.
Já jsem si také vzal kontakt, abych mohl procvičit více své jazykové dovednosti.
Luboš Machalla, 8.B

První školní den
1. září začal nový školní rok a do 1. třídy přišlo 16 dětí. Prvňáčky přivítala paní
učitelka Mgr. Radmila Tománková a také ţáci 9. tříd s kytičkou v ruce. Malí ţáčci se
těšili na svou třídu, kde na ně čekalo nejedno překvapení. Kufřík se spoustou
barevných pomůcek si nechali ve škole, ale kornout se sladkostmi si prvňáčci odnesli
domů.
A kdo se stal letošními prvňáčky? Adam Gajdošík, Martin Janiš, Filip Lampa,
Matouš Ochvat, Pavel Šimek, Jakub Švec, Kateřina Dudková, Marie Klodová, Natálie
Kořistková, Tereza Kučatá, Zuzana Piekniková, Monika Šrubařová, Terezie
Štěpánová, Aneta Tomová, Eliška Václavíková a Ester Zháňalová.
Dětem přejeme, aby se na všechny školní dny těšily tak, jako na ten první.
Mgr. Radmila Tománková

Drakiáda
První podzimní dny se neobejdou bez
tradičního pouštění draků i dráčků. I letošní rok nebyl
výjimkou. Drakiáda se uskutečnila 23. září odpoledne
na poli pana Gajdy. Účast byla hojná, potěšilo nás, ţe
přišli nejen děti z mateřské školy, ale také ţáci
základní školy i jejich rodiče a příbuzní.
Setkání bylo veselé, pohodové, plné nápadů a
radostných výkonů. Tátové se na chvíli proměnili na
malé kluky a pomáhali tak svým ratolestem s
pouštěním draků v podobě Krtečka, Čtyřlístku,
Papouška, Hurvínka aj. Z maminek se staly odváţné
fanynky, které své děti povzbuzovaly. Bohuţel moc
nefoukalo, jenom chvilkami se zvedl vítr a tak všichni
běhali a doháněli to, co nám nebylo přírodou dopřáno.
Po pouštění draků se všechny děti vyfotily a zhlédly přehlídku modelů letadel,
aby pak měly hezkou vzpomínku na nezapomenutelné odpoledne. Jako bonus kaţdý
obdrţel lísteček „čestného účastníka drakiády“ od pana Gajdy. Všechny děti pak
dostaly také občerstvení ve formě dţusu a tatranky, které sponzoroval p. Škrábal.
Touto cestou chci poděkovat všem, kdo nám poskytl prostor a podporu pro
organizaci tohoto příjemného dne jmenovitě panu Gűntrovi Gajdovi a panu Davidu
Škrábalovi. V neposlední řadě chci poděkovat i dětem a jejich rodičům, ţe se celé
akce s nadšením zúčastnili. Znovu jsme si všichni potvrdili, jak je hezké ţít spolu, a ne
jen vedle sebe.
Irma Domanská
vedoucí učitelka MŠ

Adopce na dálku
Sedm let jsme, jako škola, měli adoptovaného chlapce z Indie. Na jaře tohoto roku
byla ze strany Charity adopce zrušena z důvodu nedodrţení podmínek indické strany
(jednalo se o špatný prospěch chlapce ve škole). Rozhodli jsme se, ţe budeme dál
podporovat nějaké dítě, budeme mu posílat peníze na školní vzdělání, učebnice,
stejnokroj a pomůcky do školy. Tentokráte jsme
vybrali sedmiletou dívku z jihu Indie. Jmenuje se
MELITA D´OUZA, narodila se pravděpodobně
10.8.2004, je katolického náboţenství a bydlí v
NAGURI GUDDE thota. Dívka pomáhá matce
při praní. Její otec Joseph nepracuje a je jiţ
několik měsíců v komatu. Matka Gretta je
pomocnicí v domácnosti. Melita má jednu sestru
Jeswitu, které je 11 let.
Melita je velmi šikovné a hodné děvče. Jejími
koníčky je tanec a zpěv. Její rodina je velmi
chudá, bydlí v malém pronajatém pokoji. Sousedé
pomáhají rodině s jídlem. Jejich ekonomická
situace je špatná. Rodina nevlastní půdu, nic
nepěstují ani nechovají. Jejich příjem je 800 Rs
(asi 500Kč).
Škola dívenku, stejně jako předtím chlapce,
podporuje mimo jiné i z peněţ vytěţených ze
sběru starého papíru.
Adresa pro dopisování s dítětem: Mother Teresa Education Trust
Padil Post, Alape
Manglore - Karnataka
Indie
Mgr. Rita Sobková

Základní škola v Hati organizuje

sběr starého papíru
a to ve dnech
17. a 18. října 2011.
Papír se odebírá před pavilonem školní
jídelny v úterý 18.10. od 11,30 - 17 hod a
ve středu 19.10. od 7,00 do 11,30 hod.

ZE ŢIVOTA FARNOSTI

Madrid 2011
– celosvětové dny mládeţe a setkání s papeţem
Po třech letech se opět uskutečnilo celosvětové setkání mládeţe se Svatým
Otcem, tentokrát v Madridu. A jelikoţ to bylo letos v Evropě, tak se hrstka z nás
rozhodla, ţe vyuţijeme tuto příleţitost, a taky se zúčastníme.
Všechno to začalo v pondělí 8.srpna odpoledne mší svatou v kostele sv. Josefa
v Ostravě. A poté jsme v plné kráse opustili naší vesnici, kraj, i republiku, vstříc
novým zítřkům. Cesta autobusem byla úmorná, a dlouhá, ale naštěstí nad námi bděl
náš patron autobusu sv. Leopold, a tak jsme šťastně dojeli všude tam, kam jsme chtěli.
Naše první větší zastávka byla v krásném městě Annecy ve Francii, kde jsme
měli 9 hodin čas, aby naší řidiči mohli splnit povinnou bezpečnostní přestávku.
V Annecy jsme se dokonce koupali v jezeře, u kterého jsme mohli vidět také Alpy a
prohlídli jsme si tam taky historickou část města. Pozdě večer jsme se vydali konečně
do Španělska, přímo do Reus, kde jsme dorazili ve středu ráno. Poutníci z České
republiky byli uvítáni v diecézi Tarragona, kde také byla většina poutníků ubytována,
ale aby nás tam nebylo hodně, tak diecéze Ostravsko – opavská a Arcidiecéze
olomoucká byla ubytována právě v Reus, na olympijském stadionu.
První dva dny jsme jezdili do Tarragony, kde jsme měli různé programy, mohli
jsme navštívit různé kulturní památky, protoţe to bylo pro poutníky zadarmo, podívat
se po historickém městě Tarragony nebo jít k moři, coţ všichni poutníci velmi rádi
uvítali, neboť ve Španělsku jsou daleko vyšší teploty neţ u nás. Páteční den jsme pak
strávili přímo v Reus, kde jsme měli prohlídku města a volné odpoledne, které jsme
zakončili společnou mší s Mexičany a Belgičany. Dalšího dne jsme zamířili do
Barcelony, kde byl Den Katalánska a tak se tam sjeli všichni poutníci, kteří se
zúčastnili podprogramu. Bylo nás tam asi 60 000. Tento den jsme mohli navštívit
různé památky v Barceloně včetně slavné Gaudího stavby Sagrada Família, která
opravdu stála za zhlédnutí. Večer jsme pak měli společný program a to koncert Clones
de U2 na Espacio Forum. A poslední den na předpogramu jsme opět strávili
v Tarragoně, tentokrát jsme měli vyčleněnou pláţ jen pro české poutníky, takţe toho
všichni vyuţili a uţili si poslední den u moře.
V pondělí jsme se uţ přesouvali do Madridu, kde jsme byli ubytováni ve škole,
která nesla stejný název jak katedrála v Barceloně, School Sagrada Família.
Celý týden jsme tam měli dopolední a večerní program v českých centrech, a
jinak jsme si mohli prohlídnout různé chrámy, muzea, divadla, zajít na nějaké výstavy,
nebo do parku, kde kaţdý den probíhat Festival mladých, to znamenalo, ţe jsme si
mohli poslechnout různé styly hudby a u toho si třeba i trochu odpočinout, po všech
těch parných dnech, kdy se dalo v Madridu třeba v 6 hodin večer naměřit i 41°C.
Ve čtvrtek uţ naše pouť začala pomalu vrcholit, a to slavnostním uvítáním
papeţe na Plaza de la Cibeles, kde se sešli uţ skoro všichni poutníci. Dále jsme se
mohli sejít v pátek na Kříţové cestě ulicemi Madridu. Samotné vyvrcholení přišlo

v sobotu, kdy jsme se postupně začali scházet na letišti Cuatro Vientos a pomalu
obsazovat svá místa, abychom strávili se Svatým Otcem společnou vigílii. Během
celého odpoledne probíhal program na pódiu, a to např. různé svědectví mladých,
hudební vystoupení, atd., Celý tento den byl jeden z nejteplejších dnů v Madridu, a
dalo se naměřit aţ přes 46°C, a tak nás všechny zaskočilo, ţe krátce po příjezdu papeţe
Benedikta XVI. a zahájení eucharistické adorace, po které jsme měli strávit noc pod
širým nebem, začalo pršet, a foukat silný vítr. Ale ani takové podmínky nás neodradili
v tom, uţít si naši pouť aţ dokonce. Celou pouť jsme tedy zakončili v neděli ráno
závěrečnou mší svatou, po které nás papeţ rozeslal do světa, abychom svědčili o své
víře. A na závěr nám ještě oznámil, ţe příští celosvětové dny mládeţe budou v roce
2013, v Rio de Janeiru, v Brazílii.
Pak nás uţ jen čekalo, vrátit se do škol, sbalit si poslední věci, a vydat se zpět
DOMŮ. Ještě jsme museli absolvovat povinnou 9 hodinovou bezpečnostní pauzu, ale
tentokrát ve Versailles ve Francii. Bohuţel nám tam uţ moc nepřálo počasí, a tak jsme
byli všichni rádi, kdyţ autobus vyrazil překonat poslední úsek naší cesty. Domů jsme
se tak vrátili 23.8 ve večerních hodinách celí unavení, ale plní záţitků a duchovního
naplnění.
Eva Gogolínová

Setkání schol 2011
V sobotu 1. října se v naší obci uskutečnilo setkání schol. Dva měsíce zařizování
a příprav se chýlilo ke konci. Z celkového počtu přihlášených 11 schol se zúčastnilo
pouhých 8. Naše pozvání na tuto přehlídku přijaly scholy z Bohuslavic, Darkovic,
Hlučína, Ludgeřovic, Oldřišova, Ostravy – Pustkovce a také zde nechyběla „domácí“
schola Hať.
Od poledne se k nám začaly sjíţdět scholy, které začaly nacvičovat a dolaďovat
své připravené písně, a od 14 hodin probíhal nácvik společných písní. V letošním roce
jsme vybrali dvě písně – hymny, pocházející z celostátního setkání mládeţe v Táboře
v roce 2007 (Hledám Vás) a z celosvětového setkání mládeţe v Manile v roce 1995

(Zvěstuj dál Boţí lásku). Dle účastníků byly tyto písně kapku náročné na nacvičení,
avšak ve výsledku byly tyto písně v podání cca 120 zpěváků a zpěvaček pohlazením
na duši nejen samotných účastníků, ale dovolím si říct, ţe i samotných posluchačů.
V 15 hodin začala přehlídka první společnou písní, Hledám Vás, jejíţ počáteční
slova zněla: „Jsme jako kvítí, které někdo zvedá, jsme jako poupě, co vánek žene dál,
jsme jako svíce, která zasvítí tmou“ a opravdu to vpředu před oltářem vypadalo jako
louka posázená květinami, která rozjasnila svým zpěvem tváře všech posluchačů. Po
skončení této skladby se prošel středem chrámu zástup trpaslíků, neboť se celé setkání
neslo v duchu pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Zajisté si řeknete, proč právě toto
téma. Jelikoţ zůstalo pouze 8 schol, tak pointa tohoto nápadu je v důsledku strašně
jednoduchá. Setkání se uskutečnilo v naší obci, která představovala hlavní postavu –
Sněhurku a zbývající scholy představovaly 7 trpaslíků. Na konci přehlídky zazněla
druhá společná píseň Zvěstuj dál Boţí lásku. I ta měla svůj význam, a to aby se mladí
lidé nebáli zvěstovat Boţí lásku v dnešním světě, ale především se nestyděli za to, ţe
jsou křesťany a dokázali být dobrým příkladem pro všechny ostatní.
Poté se všichni účastníci a hosté přesunuli do místního kulturního domu, kde na
ně čekalo malé občerstvení v podobě buchty, kávy a čaje. Obecenstvo se rozhodně
nenudilo, měli zde malou kulturní vloţku. Organizátory byla předvedena pohádka
Sněhurka a sedm trpaslíků v pantomimě a po této inscenaci byla připravena pro
všechny zúčastněné malá hra pro pobavení.
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem, kteří jste si přišli poslechnout
nádherný zpěv a hudební doprovod, dále patří poděkování obci Hať, Římskokatolické
farnosti Hať a všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na této akci podíleli. Všem patří
velký DÍK.
Veronika Kozlová

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
Ohlédnutí za Mistrovstvím ČR
v akrobatickém lítání RCA
První
zářijový
víkend
proběhlo
na
modelářském letišti Mistrovství České republiky
rádiem řízených letadel RCA. Tohoto vrcholného
leteckého klání, které uzavírá sérii republikových
soutěţí, se zúčastnilo 11 pilotů, přičemţ
reprezentaci našeho klubu hájili hned tři letci
v podání Ing. Jiřího Plačka, Petra Škovránka a
Martina Mikolajka.
Mistrovství začalo v sobotu 3. září v 9:00 slavnostním nástupem soutěţících,
starosty obce Hať Pavlem Kotlářem, zástupce ředitele školy Mgr. Bohuslavem
Těţkým a předsedou Model klubu Hať Güntherem Gajdou. Státní hymnu v nádherném
podání zazpívala Veronika Bekárková.
První kolo soutěţních letů odstartovalo v 9:30. Po něm následovala přestávka
vyplněná exhibicí obřího modelu Zdeňka Sládka. Druhé soutěţní kolo na sebe

nenechalo dlouho čekat, a v 14:00 byli všichni piloti opět připraveni podat nejlepší
výkony. Po celý den soutěţícím přálo bezchybné počasí. Jasno a bezvětří. Nic více
jsme si my organizátoři a hlavně piloti ani nemohli přát.
Po odlítaném druhém soutěţním kole byl čas pro volné letové ukázky
nejrůznějších modelů. Leteckou show předvedl Martin Hauk, který se svým letadlem
ukázal všem divákům kouzlo umění létání na hudbu. Dále byl k vidění model
vrtulníku, aerovleky větroňů, či letka malých elektromodelů.
Dopolední neděle 4. září, patřila poslednímu, třetímu soutěţnímu kolu. Opět
převládalo jasné a teplé počasí místy doplněné mírným vánkem. Dramatickým
momentem se stal okamţik, kdy za letu Martinovi Haukovi upadla část kabiny. Další
pilot Václav Řípa také zaznamenal ztrátu části svého stroje, a to vrtulového kuţele.
Jelikoţ pravidla určují, ţe letadlo musí přistát ve stejném stavu, v jakém odstartovalo,
byl těmto pilotům jejich let třetího kola anulován.
I přesto tuto skutečnost, se to nikterak výrazně nepromítlo do jejich pořadí.
Mistrovství ČR RCA vyhrál Martin Hauk, druhé místo obsadil Václav Řípa a
třetí skončil Martin Drštička.
Reprezentanti hájící naše klubové barvy se umístili na tomto pořadí: 5. Jiří Plaček, 9.
Petr Škovránek, 10. Martin Mikolajek. Všem srdečně gratulujeme za krásné
umístěné ve špičkové soutěţi, s tvrdou konkurencí.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem členům Model klubu Hať, kteří se
podíleli na přípravách a zabezpečení soutěţe a všem sponzorům, bez kterých by
konání této prestiţní modelářská soutěţe bylo velice obtíţné. Jmenovitě jimi jsou
manţelé Hawlikovi, SAO Computers, Obec Hať, ZŠ v Hati, Josef Janoš, Lumír
Cima, Milan Janiš a Bernard Cigán. Všem sponzorům a přátelům klubu patří
veliký dík! Poděkování také patří široké veřejnosti, která projevila, ať uţ ze zvědavosti
nebo z obdivu, zájem o toto netradiční hobby, a které jsme mohli svůj koníček zase o
něco více přiblíţit. Pevně věříme, ţe se opět shledáme při dalších akcích pořádané
Model klubem Hať.
Model klub Hať

III. Slezská výstava v Hati
Milí čtenáři, v minulých dnech 24. a 25. září se uskutečnila jiţ tradiční výstava
drobného zvířectva s názvem III. Slezský výstava, která proběhla v areálu hasičské
zbrojnice. Vystavovatelé byli z dalekého okolí od Karviné přes bývalý Opavský a
Ostravský okres aţ po Krnovsko a Světlou Horu, rovněţ nám bylo ctí přivítat kolegy
chovatele z Polska z organizací z Radlina a Pawlova. I v letošním roce se podařilo
udrţet vzrůstající trend výstavy a k vidění bylo více jak 1800 vystavených kusů zvířat.
Především to byli holubi v počtu 686 ks, drůbeţ v počtu 588 ks a králíci v počtu 446
ks. Dále byly připraveny expozice exotického ptactva, okrasných baţantů, koz, ovcí,
mini prasátek a hadů, pavouků.
Příprava a instalace výstavy zabrala chovatelům celý týden. Bylo nutné doplnit
výstavní klece a krmítka z okolních organizací. Jelikoţ tak rozsáhlý fundus dosud
nemáme a proto týden před výstavou se začali sváţet klece, podláţky, krmítka …
z organizací z Kylešovic, Markvartovic a Píště. Z toho místa bych rád poděkoval za
naši ZO všem obětavým chovatelům z okolních organizací, dobrovolníkům naší obce a
SDH Darkovice za pomoc při přípravě výstavy.
Ve čtvrtek v podvečer proběhl návoz zvířat a v pátek pak posouzení
jednotlivých vystavených kusů. První návštěvníci začali chodit v sobotu jiţ před 8
hodinou ranní. Tito návštěvníci byli většinou chovatelé, kteří si chtěli zakoupit některé
z prodejných zvířat do svého chovu. Přišla i spousta lidí na zabijačkové speciality.
V neděli byla pro děti připravena trampolína, projíţďka na koni a odpoledne pak ţivý
lev, se kterým bylo moţno se vyfotit a pohladit si jej. Slezská výstava v Hati není jiţ
jen regionální záleţitost. Přijeli se podívat na výstavu i chovatelé z Vyškovska, Mladé
Boleslavi, Tovačova, Katowic (PL), Liptovského Hrádku (SK),… Všichni návštěvnicí
byli spokojení s kvalitou vystavených zvířat i občerstvením. Výstava se stává
nedílnou součástí chovatelského roku mnoha chovatelů a vydobyla si své místo i
v rámci moravských a slezských výstav, kde patří mezi největší.
Počasí bylo ideální a po oba výstavní dny výstavu shlédlo vice jak 1600
dospělých návštěvníků, děti měli vstup zdarma. V neděli odpoledne proběhlo
slavnostní vyhlášení a předání čestných cen na nejlepší vystavené zvířata a poháry
vítězným organizacím.
Velké poděkování patří také sponzorům, Základní škole a mateřské škole Hať a
Obecnímu úřadu Hať za finanční a materiální pomoc pro zdárný a hladký průběh celé
akce. Věřím, ţe i následující ročník přinese mnoho krásných záţitků a předvede
chovatelství jako vhodnou volnočasovou aktivitu.
Za ZO ČSCH Hať
Lampart Tomáš, Gajda Petr

Myslivecké hody v Hati - záţitek pro labuţníky
Vůně guláše a pečeně, čerstvě uzené klobásy, smích, hudba, pivo, víno a kořalka.
To jsou myslivecké hody. Nejen myslivec, ale kaţdý kdo má rád dobré jídlo si rád
smlsne na lahodné pečínce, skvěle připravené zvěřině, masu, které má nezaměnitelnou
chuť. Jelení guláš, srnčí na smetaně, divočák se zelím, knedlík, uzené klobásy…

Sbíhají se Vám sliny? Tak příště neváhejte, spojte příjemné s uţitečným a přijďte
k nám na tradiční myslivecké hody!
Samotná příprava mysliveckých hodů není jednoduchá. Zvěřina na myslivecké
pochoutky se musí důkladně ošetřit, prokořenit, naloţit. Je nutno vymyslet přílohy a
vše vařit dusit, péct, udit. Vše musí být čerstvé a odborně připravené.
Letošní „Myslivecké hody“ pořádané MS Hubert Hať, proběhly za krásného dne
v sobotu 10.9.2011 v areálu na hrázi. Areál Hanysovy chaty je pro podobné akce
velice atraktivní a poskytuje příjemné a stylové posezení uvnitř i venku. Okolní krásná
příroda na návštěvníky působí jako balzám a vnitřek chaty je stylově vyzdoben
trofejemi a dalšími upomínkami ze ţivota MS. Kromě dobrého jídla připravili
pořadatelé i další zajímavý program.
Bufet byl jako vţdy dobře zásobený nealko a alkoholickými nápoji, čepovaným
pivem, kávou a dalšími dobrotami. Prodávaly se vynikající domácí koláče.
Reprodukovaná hudba byla skvělá a kaţdý návštěvník si mohl vybrat a nechat pustit
svou oblíbenou píseň. Nechybělo „kolo štěstí“ a střelba ze vzduchovky o ceny pro děti
i dospělé. Spokojenost návštěvníků hodů a slova chvály byly pro nás pořadatelé
nejmilejší odměnou!
Proč vznikla vlastně myslivost? Víte to? Vznikla z odvěké touhy člověka lovit
zvěř. Nejprve pro potravu, pak pro radost z lovu, pro pobyt v přírodě i pro lásku k lesu
a zvěři. A tak časem začaly vznikat myslivecké spolky a sdruţení, čítající v sobě právě
milovníky všeho kolem myslivosti. Stěţejním posláním kaţdé MS je ale především
ochrana přírody a krajiny, jeţ je spjata s mysliveckou činností v ní. Myslivecké hody
pak jsou celkem samozřejmým důsledkem stabilního fungování myslivecké
společnosti v Hati, ukázka umu a přednosti myslivosti a dnes málo vídané a
neobyčejné soudrţnosti lidí.
Myslivosti zdar!
Za MS Hubert Hať – Jan Legerski
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NAŠI JUBILANTI
Willaschková Hedvika
Popelková Ţofie
Gogolín František
Mikula Valentin
Krupová Marie
Viktorin Bruno
Plaček Richard
Ronczka Josef
Plaček Alois
Mikesková Anděla
Plaček Hubert

93 let
90 let
85 let
83 let
81 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
80 let

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

