VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Zprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2011
- Návrhem smlouvy o pronájmu pozemku p.č. 692/28 a části pozemku 692/30, k.ú.
Šilheřovice (vodojem a přístupová komunikace)
- Výběrovým řízením na opravu komunikací
- Výběrovým řízením na zhotovitele stavby „Pokládka chrániček pro telekomunikační
rozvody v obci Hať“
- Výběrovým řízením na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele akce
„Výstavba dětského hřiště dolní Hať – MK U Bečvy“
- Cenovou nabídkou na akci „Oprava schodiště v centru obce“
- Zajištěním výkonu technického dozoru na stavbě „Výstavba telekomunikačních
rozvodů v obci Hať“
- Otázkou postupu prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Otázkou přípravy na realizaci akce „Výstavba telekomunikačních rozvodů v obci Hať
- Žádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o poskytnutí účelově vázané dotace na
částečnou úhradu nákladů spojených s organizací dětského tábora
- Otázkou uzavření smlouvy s Úřadem práce ČR na organizaci a výkon veřejné služby
- Žádostí občana o úpravu prostranství pro vybudování vjezdu k RD
- Předloženým návrhem KÚ MSK o vyjádření se k návrhu koncepce na „Aktualizaci
strategie rozvoje Moravskoslezského kraje na období 2009-2020 včetně vyhodnocení
vlivu této koncepce na životní prostředí“ a koncepce na „Aktualizovanou regionální
inovační strategii MSK na období let 2010-2020“
- Návrhem na úpravu stanov společnosti SOMA Markvartovice a.s., ve které je obec
akcionářem
- Žádostí nájemce fitness centra a posilovny o spoluúčast obce při úhradě nákladů za
pročištění a opravu vnitřní kanalizace
- Žádostí ČEZ Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně k vybudování přípojek NN
k novostavbám s tím, že přípojky budou provedeny na pozemcích obce podzemním
vedením
- Výsledkem výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Dodání
kompostérů na biologicky rozložitelný odpad a štěpkovače dřevní hmoty“
- Žádostí Model klubu Hať o vydání stanoviska k provozu sportovních létajících
zařízení na pozemcích p.č. 3225 a 3501, k.ú. Hať
- Návrhem na ozelenění svahu a prostoru před objektem zdravotního střediska
předloženým společností Gras servis se sídlem Hlučín

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Den matek
– den, kdy vzdáváme poctu našim matkám.
Druhá květnová neděle je
význačným dnem. Svůj svátek
mají všechny matky.
Prapůvod tohoto světského
svátku
můžeme
hledat
už
v starověkém Řecku, kdy se slavil
svátek plodnosti a matek, spojený
s uctíváním pohanské bohyně
Rhey (Kybelé), matky bohů. Ve
starém Římě se pak například
slavil svátek zvaný Matronalia,
zasvěcený
bohyni
Juno.
V novodobých
dějinách
pak
v Americe vznikl ten to svátek na
počest bojovnice za práva matek,
Anny Reeversové - Jarvisové z Filadelfie, která se od roku 1858 snažila
prostřednictvím Pracovních klubů matek o zlepšení sociálně - zdravotních podmínek a
o snížení dětské úmrtnosti. Poprvé byl slaven Svátek matek dne 10. května 1908 v
městě Grafton, West Virginia. V roce 1914 byl Svátek matek prohlášen za národní
svátek USA presidentem Woodrowem Wilsonem. Dodnes je Svátek matek jedním z
nejoblíbenějších svátků v USA a rozšířil se do téměř celého světa.
V souladu s tradicí a jejími různými kořeny se slaví Svátek matek převážně ve dva
různé dny – buď čtvrtou neděli velikonočního půstu, což je případ Irska a Velké
Británie, nebo druhou neděli v květnu, kdy se slaví v převážné většině evropských
zemí, např. Belgie, Česká republika, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Německo, Řecko, Rakousko, Island, Itálie, Lotyšsko, Malta, Nizozemí, Slovensko,
Švýcarsko, Turecko. Z mimoevropských zemí jsou to například: Austrálie, Brazílie,
Kanada, Čína, Chile, Kolumbie, Kuba, Ekvádor, Grenada, Japonsko, Malajsie, Nový
Zéland, Peru, Jižní Afrika, Surinam, Taiwan, USA, Venezuela. V Rusku se slaví
Svátek matek poslední neděli v listopadu, ve většině Jižní Ameriky, v Indii, Pákistánu,
Mexiku, Singapuru 10. května, v Polsku 26. května a v řadě arabských zemí se slaví
Svátek matek na první jarní den, tj. 21. března.
U nás to však Svátek matek neměl jednoduché. Nápad na jeho zařazení do našich
významných dnů si přivezla ze svého pobytu v USA v roce 1914 do tehdejšího
Československa emancipovaná předsedkyně Československého červeného kříže Dr.
Alice Masaryková, nejstarší dcera prvního československého prezidenta Tomáše
Garrigue Masaryka, pozdější první dáma Československé republiky, zakladatelka
Českého červeného kříže. Alice Masaryková stála u zrodu oslav Svátku matek u nás.
Tuto myšlenku šířily v nově vzniklém Československu Československý červený kříž a

organizace jako Čs. ochrana matek a dětí, Sokol a Orel, YWCA (Asociace mladých
křesťanských žen), křesťanské spolky i některé ženské komise při politických stranách.
Poprvé byl Svátek matek slaven v roce 1923. V roce 1924 zvaly noviny České slovo
na jednu z prvních oslav Svátku matek takto: "Maminku máme každý jen jednu a je
jediná, která nás nesobecky milovala. Dětmi se cítíme ve dvou stejně jako ve čtyřiceti
letech...." V předválečném Československu, ale i v prvních letech po válce, byl Svátek
matek velmi oblíbeným svátkem. Po roce 1948, kdy se moci chopili komunisté, byl
Svátek matek zatlačen do pozadí propagovaným Mezinárodním dnem žen (8.března),
ale i přesto se stále v některých rodinách připomínal. Po roce 1989 se opět začal slavit
veřejně.
Svátek matek je den, ve kterém si máme připomenout, co vše pro nás naše
maminky znamenají. Den, kdy chceme poděkovat svým matkám či babičkám za dar
života, za výchovu, za lásku a péči se kterou nám vytvořily a vytvářejí domov.
pk

Sdělujeme majitelům psů, že proběhne

Očkování psů proti vzteklině
v sobotu 12. 5. 2012
před obecním úřadem

v době od 12.30 – do 13.15 hod.
na parkovišti u trafiky

v době od 13.20 – do 13.45 hod.
Psi musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé
osoby. Cena očkování je 100,-Kč.

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Měsíc duben na uvedené stavbě byl ve znamení provádění zkoušek těsnosti všech
čtyř nádrží na ČOV.
V minulém vydání jsem Vás informoval o provádění zkoušek těsnosti
v aktivačních nádržích. V tomto měsíci vyla voda přečerpána do denitrifikační a
kalové nádrže, kde rovněž probíhají tyto zkoušky těsnosti.
Na objektu ČOV v měsíci dubnu byly zahájeny zednické práce na obvodovém,
resp. nosném zdivu ČOV.

Předpokládáme, že koncem měsíce dubna a začátkem května dojde k zasypání
obvodu nádrží – prostoru mezi larseny a nádržemi. Následně by mělo dojít k vytažení
larsenů.
Všichni si už určitě kladete otázku, kdy se začne kopat hlavní řád, přípojky, apod.
představa hlavního dodavatele stavby společnosti VOKD a.s. je taková, že měsíc
květen by byl měsícem, kdy by se provedly první výklopy hlavního řádu tlakové
kanalizace.
Vážení spoluobčané, o dalším průběhu stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
budete předem informováni v místním rozhlase, ale i osobní návštěvou zaměstnance
dodavatelské společnosti VOKD a.s. a zaměstnance obecního úřadu.
Werner vyletělek, místostarosta

Dodávka kompostérů a štěpkovače a
výstavba telekomunikačních rozvodů
Jak jste se mohli dočíst na jiném místě tohoto vydání našeho zpravodaje, rada obce
se na jedné ze svých schůzí zabývala i otázkou výběrových řízení spojených s realizací
dvou akcí – dodávka kompostérů a štěpkovače na biologicky rozložitelný odpad a
výstavba telekomunikačních rozvodů v obci. Obě z těchto akcí se mohou v konečné
fázi dotknout každého vlastníka nemovitosti, proto mně dovolte, abych Vám o nich
poskytl pár informací.
Dodávka kompostérů a štěpkovače
Obec byla úspěšná se svým projektem „Hať – biologicky rozložitelný odpad“
podaným v rámci Operačního programu životní prostředí a získala na jeho realizaci
dotaci z evropských fondů a životního prostředí ČR. Jeho součástí je nákup 350ks
zahradních kompostérů a štěpkovače (drtiče větví). Zahradní kompostéry budou mít
obsah 900litrů a půdorysní rozměr cca 100x100cm. Je reálný předpoklad, že výběrové
řízení na dodavatele bude ukončeno v měsíci květnu a samotná dodávka by měla být
realizována v období června až července 2012. Kompostéry budou v majetku obce po
celou dobu udržitelnosti projektu, tj. po dobu 5-ti let a po tuto dobu je obec bude
bezplatně pronajímat vlastníkům nemovitostí. Po uplynutí této lhůty bude možno
kompostéry převést do vlastnictví nájemce.
V průzkumu, který obec provedla mezi občany v roce 2011, se vrátilo více jak 150
dotazníků. Tyto dotazníky však byly anonymní a tudíž každý zájemce o využití
nabídky obce na dodávku kompostéru se musí přihlásit v co možná nejkratším termínu
na obecním úřadu u p. Kristiny Dudkové, tel. 595020665, e-mail:
dudkova@obechat.cz. Paní Dudková povede pořadník zájemců o kompostéry až do
doby, kdy bude vyčerpán počet 350 kompostérů. Věřím, že využijete této možnosti,
kterou se zlepší nakládání s odpady našich zahrad a trávníků.
Výstavba telekomunikačních rozvodů
Pod tímto názvem se skrývá vybudování optické sítě v obci, která umožní budoucím
provozovatelům nabízet občanům obce širokou škálu jejího využití. Bude to především
vysokorychlostním internetem počínaje, přes kabelovou televizi, kamerový systém až
po zavedení infokanálu, který chce využívat obec pro každodenní informování občanů
o životě v obci. Tento kanál by měl nahradit využívání místního rozhlasu. Záměrem
obce je poskytnout možnost využité této sítě všem dosavadním poskytovatelům,
internetových služeb v obci doposud šířených vzduchem.
V nejbližších dnech bude zahájena její první etapa, tj. páteřový rozvod chrániček
pro zavedení optického vlákna. Obec celou akci financuje ze svých finančních
prostředků a jejím záměrem je přivést tuto chráničku ke každé nemovitosti,
samozřejmě pokud občan bude s tímto záměrem souhlasit a projeví zájem. Za tím

účelem budou probíhat osobní návštěvy zástupce obce, který zároveň poskytne bližší
informace o podmínkách a možnostech budování této sítě. Tyto návštěvy budou
probíhat v následujících týdnech a měsících postupně od spodní části obce.
Další informace o této stavbě budou podány v příštím vydání zpravodaje. Informace
o využití a možnostech, které může poskytovat vybudovaná optická síť, Vám podají
také poskytovatelé internetových služeb v naší obci.
Pavel Kotlář, starosta

INFORMUJEME
■ Informace pro občany České republiky
Upozorňujeme, že dnem 26.června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech (pasech) rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan ČR
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme
včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž
občanský průkaz. Od 1.ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro
občany mladší 15 let.
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Hlučínsko - Krzanowice (PL): 6. ročník soutěže v moravském nářečí
Kravaře: Ocenění ke dni učitelů
Hlučín: imatrikulace studentů Univerzity třetího věku
Bolatice: Setkání představitelů obcí a měst Hlučínska s politiky
Petřkovice: návštěva LANDEK PARKU a sněm starostů Hlučínska
Hať: Vítání občánků
Šilheřovice: Zahradní slavnost uspořádaná u příležitosti praktické maturity

■ Projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost pro
osoby hledající pracovní uplatnění
Vzdělávací zařízení POE EDUCO, spol. s r. o. a POE, spol. s r. o. plánuje na území
regionu Hlučínska realizovat projekty v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost financované z Evropského sociálního fondu pro osoby hledající
pracovní uplatnění.

Jedná se dva projekty – „Vzdělávej se a podnikej!“ je určen jak zájemcům z řad
pracujících, tak uchazečům o zaměstnání, kteří pečují o dítě do 15 let věku a osobám,
které jsou v evidenci uchazečů o zaměstnání déle než 5 měsíců
Účastníci vzdělávání absolvují motivačně poradenský program, který je zaměřen
především na zvýšení motivace, posílení sebevědomí a získání sociálních kompetencí,
dále absolvují bilanční diagnostiku, která slouží k poznání schopností, dovedností a
možné profesní orientace účastníka a nakonec rekvalifikaci Základy podnikání, která
by je měla připravit na zahájení podnikání.
Druhý projekt s názvem „Cesta k úspěchu“ se zaměřuje na zájemce a uchazeče o
zaměstnání, a to konkrétně na osoby do 25 let věku a na osoby starší 50 let. Aktivity
projektu jsou orientovány na zvýšení zaměstnatelnosti těchto osob. Jedná se o
komplexní poskytování motivačně poradenských aktivit, a to jak individuálních, tak
skupinových, bilanční diagnostiky, provedení rekvalifikace, kdy bude účastníkům
nabídnuta rekvalifikace podle jejich předpokladů a potřeb a dle požadavků trhu práce.
Většině z těchto osob bude zprostředkována bezplatná dvouměsíční praxe u
zaměstnavatele, díky které získají osoby do 25 let pracovní návyky a osoby nad 50 let
si pracovní návyky osvěží a zvýší svou adaptabilitu.
Zájemci o vzdělávání se mohou přihlásit na OÚ Bolatice u paní Marcely
Bochňákové na tel. čísle 553654999.
■ KONZULÁRNÍ

dny Velvyslanectví Spolkové republiky Německo Praha
Po 4 letech se budou v Buly Aréně v Kravařích opět konat Konzulární dny. Termín
konání je pondělí 14.5.2012 v pracovní době od 08:30 do 12:00 hodin a od 13:00 do
17:00 hodin a v úterý 15.5.2012 v pracovní době od 08.30 do 13:00 hodin.
Různé:
- Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů
- Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas. Žádost pro nezletilé
děti musejí podat oba rodičové společně.
- Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 6 týdnů poštou coby
cenina za poplatek ve výši 100,-Kč, který bude inkasován při podání žádosti o
vystavení cestovního pasu.
- Od 1.1.2013 budou držitelé německého státního občanství moci požádat i o
vystavení německého občanského průkazu s trvalým pobytem v České republice
Žadatelé si přinesou s sebou:
- Český rodný list v originálu
- Originální doklad o německém státním občanství(Staatsangehörigkeitsausweis)
- Německý pas, pokud již vlastníte (i s propadlou lhůtou platnosti)
- Český pas či občanský průkaz
- Vdané ženy: oddací list v originálu

-

-

U nezletilých dětí(rodný list dítěte + obou rodičů, oddací list rodičů, nebo doklad
o uznání otcovství, dále občanské průkazy obou rodičů)
Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné
předložit originál Abmeldebescheinigung(Potvrzení o odhlášení z trvalého pobytu
v Německu)
2 fotografie na německý biometrický pas(poradí a provede Fotoateliér Vilášek a
syn v Kravařích)
Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de ... odkaz
PASY a poté Žádost o vystavení cestovního pasu
Poplatky: žadatelé do 16 let: 1.000,-Kč (platnost pasu 6 let)
žadatelé do 24 let: 2.000,-Kč (platnost pasu 6 let)
žadatelé nad 24 let: 2.500,-Kč (platnost pasu 10 let)
V případě dotazů Vám poradí
Mgr. Josef MELECKÝ
M: 602 502 478
Mail: josef.melecky@provalve.cz

SENIOŘI KOMUNIKUJÍ 2012
Naše obec byla Nadačním fondem manželů Václava a Livie Klausových vybrána
k realizaci počítačového kurzu. Kurz je pořádán ve spolupráci s firmou ha-vel family
s.r.o. a jedná se o týdenní počítačový kurz pro začátečníky – denně 3 hodiny. Kurz je
určen seniorům a je zcela bezplatný. Není rovněž zapotřebí žádné technické vybavení
(počítač) ze strany účastníka, vše zajišťuje pořádající firma. V naší obci bude kurz
probíhat v zasedací místnosti obecního úřadu v termínu od 28.5. - 1.6.2012. Kapacita
kurzu je stanovena na 12 účastníků. Případní zájemci, kteří se již předběžně
nepřihlásili na začátku roku 2012, nechť se přihlásí na OÚ, p. Kalvarová, tel.:
595020666. Nad kapacitu 12 účastníků je možné přizvat další zájemce o kurz jen,
pokud vlastní svůj notebook.
■

■ Jak se zbavit vysloužilých elektrospotřebičů?
Jistě jste si už mnozí všimli, že v naší obci se objevili nové kontejnery červené
barvy s motivem slunečnice. Právě ty jsou určeny pro sběr malých elektrospotřebičů,
jako jsou vysoušeče vlasů, žehličky, mixéry, kávovary, žehličky na vlasy, vrtačky, atd.
Kontejnery jsou umístěny na stanovištích: ul. Na Chromině - Základní škola Hať, ul.
Lipová 52 - technický dvůr, ul. Lipová - prodejna Tempo Dolní Hať a stanoviště
křižovatka ulic Lipová a Dolina. Jedinou podmínkou pro umístění elektrospotřebičů do
kontejneru je to, že musejí být kompletní, tedy nerozebrané.
Můžete namítnout k čemu odvážet malé elektrospotřebiče do kontejneru, když se
vejdou do popelnice.

Tady je odpověď. Když nebudeme třídit odpad, přispíváme k devastaci životního
prostředí, protože neumožníme maximální využití druhotných surovin. Zároveň
prodražujeme sobě a svým sousedům cenu za likvidaci domovního odpadu, jelikož za
veškerý vytříděný odpad získává obec od odběratelských firem finance, které slouží
ke snížení celkových nákladů za odvoz a likvidaci tuhého domovního odpadu obce, tj.
nás všech (faktur od firmy OZO Ostrava).

KULTURA

Milí spoluobčané,
opět se nachýlil májový měsíc a ten je, jako i všude jinde, spjat s mnohými
tradičními svátky. Vítáme jaro v plné kráse, slavíme Den matek a užíváme si krásných
prosluněných a provoněných dní ( tedy doufám, že se tak stane ). V naší obci je ovšem
měsíc květen již tradičně spojen s koncertem „Hudba nezná hranic“. Letos tento
koncert připadne na 27.květen v kulturním
domě v Hati v 16 hodin. Naším cílem a
snahou je program koncertu udělat co nejvíce
zajímavým a pestrým, aby si každý našel
v programu tu svoji písničku či žánr. Nejinak
tomu bude i letos a chceme vám nabídnout
slavné a působivé melodie z českých filmů a
pohádek. Kdo by neznal například film Kristián
s Oldřichem Novým a ještě známější píseň
z tohoto filmu „Jen pro ten dnešní den stojí za
to žít“ nebo slavnou filmovou pohádku Pyšná
princezna, Popelka, aj. Nechci nyní otevírat
celý program, ale můžete se již teď třeba těšit
na písničky z filmů Trhák, Vrchní prchni,
Rebelové nebo Přednosta stanice a mnoho
dalších. Jsem rovněž velmi rád, že pozvání na
tento koncert přijaly mladé, a dovolím si tvrdit,
že velmi talentované umělkyně Barbora a Tereza Jiráskovy a samozřejmě i naše místní
zpěvačka Veronika Bekárková. Z Polska přijede rovněž vynikající zpěvačka Justyna
Okrent, která se již v naší obci představila v minulosti. Hlavním hostem koncertu bude
studentka bakalářského ročníku Fakulty umění v Ostravě Veronika Holbová. Tato
mladá dáma je obrovským talentem operního nebe, která již nyní, přes své mládí
pravidelně hostuje na scéně ostravské opery a můžete ji například slyšet v operách

Nabucco, La Traviata, Její pastorkyně, atd. Hostuje také v divadle v Košicích na
Slovensku. Zpěv studuje u profesorky a také vynikající operní pěvkyně Evy DřízgovéJirušové. V našem programu Veronika zazpívá písničky úplně z jiné oblasti než je svět
opery, ale pokud byste ji chtěli slyšet kupříkladu zpívat Rusalku, můžete se o den
dříve, tedy 26. 5. vydat do polských Krzyzanowic, kde se uskuteční rovněž tradiční
koncert k poctě F. Liszta a L. v. Beethovena. Letos se tento koncert uskuteční v sále
úřadu Gminy Krzyzanowice.
Ještě bych doplnil, že na našem koncertu Hudba nezná hranic, který má
v letošním roce podtitul „Hity filmového plátna“, vystoupí také naši místní studenti
studující hudbu ať už na konzervatoři či vysoké škole – Adam Paskuda, Jiří Popelek,
Petr Kozel. Aranžmá písní složil a na klávesy zahraje profesor Janáčkovy konzervatoře
a gymnázia v Ostravě Vlastimil Ondruška a na kontrabas bude hrát Přemysl Mixa.
Koncert bude provázen ukázkami na velkoprojekční plátno.
Milí spoluobčané, opravdu vás velmi srdečně zvu na tuto akci a budu moc rád za
vaši účast a podporu. Snad nad námi nezlomíte hůl za naší poslední prosincovou
vánočně laděnou akcí, kdy jsme měli problémy se zvukem, ale věřím, že toto se již
opakovat nebude a jsme připravení vám nabídnout opravdový hudební zážitek.
Vstupné na koncert Hudba nezná hranic bude dobrovolné a bude sloužit na pokrytí
nákladů spojených s touto akcí – děkujeme.
Za kulturní komisi – Mgr. Pavel Kozel

Vítání našich nejmenších
Také letošní duben byl měsícem, ve kterém vítáme naše nejmenší občánky. Do
řad občanů Hati jsme v sále kulturního domu v neděli dopoledne dne 15.dubna
přivítali šest holčiček a dva chlapečky, Sáru Střížovou, Johanu Janošovou, Veroniku
Jarošovou, Tomáše Kostelníka, Johanu Dubovou, Sebastiána Glenze, Amálii
Křížákovou a Karolínu Kopiovou.
Celý slavnostní akt byl provázen milou atmosférou. Kulturní program, uvítání i
slavnostní zápis a fotografování to jen doplnilo. Děti byly nádherné, milé a my jim
jménem naší obce přejeme co nejlepší rodiče a rodičům pak ať si s dětmi prožijí
spoustu krásných chvilek.
Za kult. a sociální komisi Mgr. Jurenková Věra

FARNOST

Kurz Alfa pro Tebe
Vážení, právě doběhl kurz Alfa, kterého se zúčastnilo 24 účastníků. Po této
zkušenosti rádi bychom zahájili další kolečko, kam zveme ty, kteří hledají
odpovědi na životní otázky? Zveme Vás strávit spolu s námi několik zajímavých
večerů. V Hati, právě začíná další cyklus kurzu Alfa.
Kurz Alfa je příležitostí pro kohokoliv, aby během deseti inspirativních večerů a
jednoho víkendového setkání prozkoumal křesťanskou víru nenátlakovým způsobem.
Není to náročné, je to přátelské a zábavné. Kurzy mají podporu všech hlavních
křesťanských církví.
Jde o zkušenost, která stojí za to! O Alfu je velký zájem. Přes 6 milionů lidí po
celém světě, kteří kurzy Alfa absolvovali v kostelech, v obývacích pokojích, na
vysokých školách i ve vězeních se shodují v tom, že jde o zkušenost, která stojí za to.
Co je to Alfa? Každé setkání začíná společným jídlem, které dává účastníkům kurzu
příležitost vzájemně se seznámit. Následuje promluva, na kterou navazuje diskuse ve
skupinkách. Cílem je probírat téma večera, klást otázky a vyjadřovat různé názory.
Káva & Skupinky: naslouchejte, získávejte informace, diskutujte a objevujte. Zeptat

se můžete na cokoliv. Alfa je místem, kde není žádná otázka pokládána za nemístnou
ani nevhodnou nebo zaujatou.
Je Alfa i pro mě? Alfa je pro každého. Zvláště zaujme:
ty, kteří hledají smysl života
ty, kdo chtějí prozkoumat křesťanství
ty kdo hledají odpovědi na své otázky
účastníky křesťanských společenství
ty, kteří si chtějí zopakovat základy víry
Kolik to stojí? Kurzy Alfa jsou zadarmo, i když vám nikdo nebude bránit, abyste
přispěli na pokrytí výdajů na stravu. Každý účastník víkendu (který je součástí kurzu),
si platí výdaje s víkendem spojené.
Základní údaje o Alfě: Večerní setkání začíná v Arše společnou večeří, následuje
promluva na jedno z ústředních témat křesťanské víry. Po promluvě se účastníci
rozdělí do předem připravených skupinek o deseti až dvanácti lidech (scházejí se v
nich během celého kurzu), aby prodiskutovali téma promluvy v prostředí, ve kterém
by každý měl mít svobodu zeptat se nebo vyjádřit cokoliv, co si přeje. Obsah
jednotlivých promluv na Kurzu Alfa lze nalézt v knize "Otazníky života". Během
kurzu se také koná víkendový výjezd, kde se probírá téma Ducha svatého.
Nové účastníky kurzu přijímáme do 16. 5. 2012.
Těšíme se na viděnou při prvním setkání 2. 5. 2012 v 19:00 hod. v Arše

KURZ ALFA
znovu začíná!
Chceš se zamyslet hlouběji
nad smyslem života?
Věříš v duchovní dimenzí života?
Kurz je tolerantní, nenátlakové, zábavné setkání s lidmi, kteří spolu diskutují nad různými
tématy. Skládá se z 10 dílného cyklu zahrnující jeden společný víkendový den. Začíná se
společným jídlem, dále následuje hudba, mluvené slovo. Přednášejí se různá biblická
témata, po kterých následuje jejich diskuse v klidné atmosféře.
KDY? - Každou středu od 2.5.do 4. 7 2012 od 19 - 21:30 hod.

KDE? - V Hati, v centru volnočasových aktivit – Archa u kostela
Vstup zdarma. Prosíme o potvrzeni učasti SMS, telefonicky, nebo emailem.
Mobil: 773136032, nebo 731718329, email: misionari.cz@seznam.cz
Organizuje ŘKF Hať a misionáři Školy křesťanského života.

Organizátoři kurzu: ŘKF Hať, místní společenství a misionáři Školy křesťanského
života

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mezinárodní soutěž v prajzském nářečí
V polských Krzanowicích proběhl šestý ročník mezinárodní soutěže v prajzském
nářečí, letos na téma 1. svaté přijímání. Soutěžilo se ve třech kategoriích. První kat. –
žáci 1. až 3. třídy, druhá kat. žáci 4. až 6. třídy a poslední kat. žáci 7. až 9. třídy.
Zúčastněné školy byly tyto, z polské strany – Ratiborz, Borzutin, Welke Petrowice,
Krzanowice, z Čech – Hlučín, Štěpánkovice, Sudice a Hať.
Naši školu jsme reprezentovali letos již potřetí, ale pokaždé jsme soutěžili v jiné
kategorii. Tentokrát jely dívky z 2. třídy -Ester Plačková, Eva Jarošová a Julie
Smolková a připravily jsme scénku s názvem „Přípravy k 1. svatému přijímání“.
Konkurence byla vysoká, ale i přesto se nám podařilo zvítězit a vyhráli jsme v naší
kategorii 1. místo. Tímto bych chtěla Esterce, Evičce a Julince moc poděkovat, protože
předvedly vynikající výkon.
Krátkou ukázku z našeho vystoupení můžete shlédnout na stránkách
www.hlucinsko.tv .
Mgr. Karin Jarošová

Návštěva v Hlučíně
Dne 4.4. 2012 jsme jeli se žáky 5.třídy do Ústavu sociální péče v Hlučíně.
Rozhodli jsme se, že pojedeme klientům jedné komunity popřát k Velikonocům. Děti
5.třídy si pro ně připravily pěkný program, kde jim zazpívaly, zatančily a přivezly
vytvořené pěkné dárky. Samotné setkání a seznámení s jednotlivými klienty bylo pro
děti překvapující a motivující. Z Hlučína děti odjížděly plny emocí, nových zážitků a
odhodlání k novému přátelství a pomoci. Toto setkání dětí z ústavu a naší školy
nabídlo prostor pro nové přátelství, které budeme chtít v budoucnu určitě prohloubit a
upevnit.
Mgr. Monika Dudová

Matematici na naší škole
Tak jako každý rok se i letos naše škola zúčastnila
několika matematických soutěží.
Někteří úspěšní
řešitelé školního kola Pythagoriády a Olympiády,
kterého se zúčastnili žáci 5. až 8.třídy, postoupili do
okresního kola, které proběhlo v Opavě. V okresním
kole Pythagoriády se stali úspěšnými řešiteli tito žáci:
Matěj Myška (5.tř.), Nela Starowiczová (6.A) a v okresním
kole Olympiády to byli: Bára Kseničová (5.tř.), Richard Marčák
(5.tř.), Matěj Myška (5.tř.) a Nela Starowiczová (6.A).
V měsíci březnu jsme se také zapojili do matematické soutěže KLOKAN,
která je rozdělena do různých kategorií , a zúčastnili se jí žáci 2. až 9.třídy. Celkem
129 žáků naší školy.
A kdo byli nejlepší počtáři?
Kategorie:
CVRČEK – žáci 2. a 3.třídy (max. 60 bodů)
1. - 3. místo – Julie Smolková (2.tř.), Tereza Pavinská (3.tř.), Ondřej Kopia (3.tř.)
60 bodů
4. místo – Natálie Chmelařová (3.tř.) 56 bodů
5. - 7. místo – Eva Jarošová (2.tř.), Anna Cigánová (3.tř.), Beáta Hrubá (3.tř.)
55 bodů
KLOKÁNEK – žáci 4. a 5.třídy (max. 120 bodů)
1.místo – Matěj Myška (5.tř.)
104 bodů
2.místo – Aneta Czichoňová (4.tř.)
98 bodů
3.místo – Richard Marčák
96 bodů
4. – 5.místo – Tomáš Kalvar (4.tř.), Jan Cigán (4.tř.)
86 bodů
BENJAMÍN – žáci 6. a 7.třídy (max. 120 bodů)
1.místo – Mariana Polášková (7.tř.)
76 bodů
2.místo – Andrea Skibová (6.tř.)
69 bodů
3.místo – Eliška Petříková (7.tř.)
68 bodů
KADET – žáci 8. a 9.třídy (max. 120 bodů)
1.místo – Tomáš Černík (8.tř.)
77 bodů
2.místo – Aneta Marčáková (8.tř.)
67 bodů
3.místo – Jakub Myslivec (8.tř.)
66 bodů
Všem žákům přejeme hodně úspěchů v matematice a úspěšným řešitelům
gratulujeme!!
Mgr. Libuše Martiníková

Zapomenuté švihadlo
Dne 19.4.2012 jsem uspořádala pro děti naší školy
soutěž v přeskoku přes švihadlo. Nejen já, ale i celý
učitelský sbor byl překvapen, co vyhlášení soutěže
způsobilo. Děti od vyhlášení soutěže skákaly rodičům
doma po celém domě, ve škole o přestávkách, ve třídách i
na chodbách to vypadalo jako ve švihadlovém táboře.
Z některých dětí se během pár dnů stali z odpůrců švihadla
jeho milovníci. Skákalo se ve čtyřech kategoriích. V první
se počítal počet přeskoků za minutu. Druhá byla na výdrž
a záleželo na technice. Třetí a čtvrtá byla specifická a
skákaly se skoky netradiční. Vítězové jsou uvedeni na
školní nástěnce. Ale pro mne jsou vítězové všichni, kteří
trénovali a zúčastnili se. Pro další měsíc plánujeme soutěž
v pexesu.
Mgr. Monika Dudová

Základní škola v Hati opět pořádá

SBĚR PAPÍRU
v úterý 15.5. v 11,30 - 17,30 hod
a ve středu 16.5. od 7,00 do 11,30 hod
před pavilonem školní jídelny.
Máte-li starý papír a nemáte ho jak dopravit ke škole, oznamte to
žákům nebo zavolejte na telefon ZŠ: 59 50 56 127.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Marta Mauerová
Valter Cigan
Hedvika Dragounová
Jan Kempný
Helena Palenčárová
Gertruda Adamcová
Anna Kuchařová
Marta Olecká
Edita Gencová
Vladislav Lichorobiec
Jiří Plaček

92 let
91 let
90 let
90 let
87 let
86 let
84 let
84 let
82 let
81 let
80 let

Hubert Florián

80 let

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

