VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Zajištěním opravy vedení veřejného osvětlení včetně výměny svítidel a vedení
místního rozhlasu v některých částech obce
- Požadavky občanů na zpevnění přístupových ploch, které jsou v majetku obce
k jejich nemovitostem
- Návrhem cenové nabídky na provedení úpravy koryta otevřeného příkopu na
MK Na Stavech
- Návrhem smlouvy o zápůjčce kompostérů občanům
- Žádostí TJ Sokol o umístění časomíry na majetek obce - oplocení tenisového
kurtu
- Žádostí dohodců Komoditní burzy Profit o jejich zařazení do případného
výběrového řízení na zprostředkování nákupu elektrické energie a zemního
plynu pro obec
- Cenovými nabídkami na poskytování celoročních služeb v oblasti bezpečnosti
práce a požární ochrany
- Žádostí cvičitelek o pronájem sálu kulturního domu pro účely cvičení žen a dětí
- Žádostí o zapůjčení zahradních setů
- Žádostí občanů o provedení rekonstrukce stávající dešťové kanalizace na MK
Na Chromině
- Zápisem z místního šetření a jednání s vlastníkem nemovitosti pozemek par.č.
2892 k.ú. Hať, jejíž část bude dotčena připravovanou opravou MK Záhumenní,
včetně požadavku vlastníka nemovitosti na její majetkoprávní vypořádání
- Návrhem na zahájení stavby „Rozšíření parkoviště u kulturního domu“
- Stanoviskem Ministerstva vnitra, odboru dozoru kontroly veřejné správy,
k regulaci činností, které narušují veřejný pořádek v obci a ruší noční klid
(ohňostroje)
- Žádostí MěÚ Hlučín odboru výstavby, oddělení územního plánování-jako
pořizovatele Územního plánu pro obec Hať o schválení Zadání územního plánu
- Žádostí občana o urychlení projednání návrhu Zadání pro nový Územní plán
obce Hať
- Doporučením Komise pro sociální záležitosti při radě obce na přidělení bytu
„D“ v bytovém domě na ulici U Střediska č. 14/6
- Žádostí občana o pomoc obce při vybudování vjezdu na stavební pozemek
- Oznámením Pozemkového fondu ČR, krajské pracoviště pro MSK,
o zamýšleném převodu pozemků neznámého vlastníka na katastru obce Hať
- Návrhem smlouvy o dílo na poskytování technické pomoci při zajištění vedení a
vyhodnocení zkušebního provozu kanalizace a ČOV Hať
- Otázkami zabezpečení financování staveb „Hať - ČOV a splašková kanalizace“
a „TKR – telekomunikační rozvody Hať“
- Návrhem na vypsání výběrového řízení na místo referenta obecního úřadu

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Regionální potravina Moravskoslezského kraje
zná vítěze třetího ročníku
Odborná komise soutěže Regionální potravina 2012 doporučila k ocenění 7
výrobků s výjimečnou kvalitou a chuťovými vlastnostmi z Moravskoslezského
kraje. O tuto značku se letos ucházelo celkem 68 výrobků od 19 výrobců. O
logo soutěžili v devíti kategoriích, nejsilněji byla zastoupena kategorie Mastné
výrobky tepelně opracované včetně uzených mas.
Výrobky hodnotila osmičlenná odborná komise tvořená zástupci Ministerstva
zemědělství, krajského úřadu, Státního zemědělského intervenčního fondu, Státní
zemědělské a potravinářské inspekce, Státní veterinární správy ČR, Agrární komory
ČR a Potravinářské komory ČR.
K udělení značky Regionální potravina Moravskoslezského kraje 2012 navrhla
hodnotitelská komise 7 výrobků z následujících kategorií:
1)
Masné výroby tepelně opracované včetně uzených mas (šunkový salám,
gothajský salám, párky, špekáčky, šunky, tlačenka, jitrnice, slanina, grilovací
klobásy, uzená kolena, paštiky apod.)
Těšínské jatky, spol. s r.o., Klobása z udírny
2)
Masné výrobky trvanlivé (fermentované a tepelně opracované výrobky poličan, paprikáš, vysočina, herkules, turistický salám, lovecký salám, klobásy,
sušené šunky, apod.)
Neudělena
3) Sýry včetně tvarohu (přírodní, tavené a syrovátkové sýry a tvarohy)
GAJĎAK, spol. s r.o., Sýr v nálevu
4) Mléčné výrobky ostatní (mléko, kysané mléčné výrobky, máslo apod.)
Ekomilk, spol. s r.o., Máslo
5) Pekařské výrobky včetně těstovin
AZPEK, s.r.o., Svatební bolatický koláč
6) Cukrářské výrobky včetně cukrovinek
Zdravý Styl, Ladislav Michalík, Věneček se šlehačkou bez lepku
7) Alkoholické a nealkoholické nápoje
Neudělena
8) Ovoce a zelenina v čerstvé nebo zpracované formě
ZP Otice, a.s., Otické kysané zelí bílé s mrkví
9) Ostatní (med, lahůdkářské výrobky, skořápkové plody apod.)
Rodinná včelařská farma Košec, Včelí med květový – lipový

Soutěž Regionální potravina je projektem Ministerstva zemědělství určeným na
podporu malých a středních zemědělců a producentů potravin v jednotlivých krajích
České republiky. Soutěž je rovněž podporována Krajským úřadem
Moravskoslezského kraje.
Značku Regionální potravina mají právo výrobci na oceněné produkty užívat 4
roky.
Podrobné informace o soutěži můžete najít na webových stránkách
www.regionalnipotravina.cz.
Kontakt na regionálního koordinátora soutěže:
Regionální agrární komora Ostravsko
Ing. Karin Veselá
MT: 724 125 830
mail: karin.vesela@kv-advisory.cz

Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na
akademické půdě s vašimi vrstevníky. Využijte možnosti se
kvalifikovaně a na univerzitní úrovni systematicky seznamovat
s českým jazykem a literaturou. Univerzita třetího věku (U3V)
je tu právě pro vás.
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve čtvrtek)
setkávat se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
v Ostravě (PdF OU). Po absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.
Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva semestry,
tj. jeden akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své
vrstevníky na přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou
cenu osm set korun. (Posluchačem U3V se může stát každý občan starší 60 let.)
Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk a
literatura v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012. Zavolejte
nám (597 094 017, 734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše adresa: Centrum
dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 709 00
Ostrava-Mariánské Hory. Náš e-mail: filip.goszler@osu.cz.
Více na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5
Podrobněji o kurzu U3V:
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum
dalších médií. Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české
i světové literatury pro dospělé a děti i vztahem literatury a filmu, literatury a hudby.

Výklady doprovodíme četbou úryvků literárních textů, audio i video ukázkami,
můžete diskutovat i přijít s vlastními náměty. Zvláštní pozornost budeme např.
věnovat spisovné češtině a jazykové kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře
řeči i různým typům textů (v médiích, reklamě…).
Mgr. Hana Jenčová

Angličtina? Nutnost! Němčina??? VÝHODA!!!
Angličtinu ovládáte ze školy, práce či jiných kurzů,
MY VÁS ALE NAUČÍME NĚMECKY!
Poznejte jazyk, jehož zvládnutí Vám otevře zejména pracovní možnosti, cestu
k sousedům a nabídne mnohá přátelství kousek za hranicemi naší země!
Begegnungszentrum Hlučín - Středisko setkávání nejen německé menšiny na
Hlučínsku, nabízí:
Kvalifikované kurzy pro
o podnikatele
o zdravotní sestry a ošetřovatelky v německy mluvících zemích
o předškoláky, sobotní dopoledne plné her a zpívání
o děti a studenty
o zájmová činnost pro mládež od 13 let Jugendklub plus+13
o česko-německé internetové radio Halloradio Hultschin/Hlučín
Základem úspěchu jsou
o rodilí mluvčí
o vyučující působící na středních a vysokých školách
o učebna vybavená WIFI a TV multimediálním zařízením
Více info na adrese:
E-mail: hultschin email.cz
E-mail: marietara seznam.cz
Telefon: 595 043 031, 605 737 788
Ceny kurzů a termíny budou upřesněny.
Roční zápisné pro nečleny 2200Kč.
Těšíme se na Vaše dotazy a spolupráci!
Za Sdružení Marie RONČKA, předsedkyně

Sběr kol pro Afriku
V minulých dnech se na mne obrátilo několik občanů s dotazem, zda obec
nebude organizovat, tak jak to dělají jinde, např. v Bolaticích, sběr kol pro Afriku.
Celou záležitost jsem prověřil a mohu sdělit, že v současné době probíhají jednání
s organizátorem celého projektu, kterým je obecně prospěšná společnost Kola pro
Afriku. O výsledku jednání Vás budeme informovat v dalším vydání našeho
Zpravodaje nebo v místním rozhlase a na webových stránkách obce. Máme zájem se
zapojit do projektu, ale potřebujeme znát podmínky, za jakých se bude sběr
provádět, zajistit skladovací prostory, způsob odvozu apod. To vše by se mělo
dojednat na některém z příštích jednání.
Pavel Kotlář, starosta

INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Šilheřovice: Pivní slavnosti
2. Hlučín: Festival kultury Hlučínska
3. Darkovice: Nová cyklostezka podél opevnění Darkovice
4. Šilheřovice: Poutní koncert
5. Darkovice: turnaj v plážovém volejbale
6. Píšť: Odpust
7. Hať: Fotbalový turnaj HAPOKO
8. Hlučín - Darkovičky: Dožínky
9. Hať: výstavba čističky odpadních vod pokračuje
10.Hať: posezení s dechovkou
11.Darkovice: dětský sportovní tábor se zaměřením na házenou
■ OZO Ostrava – Den otevřených dveří
Společnost OZO Ostrava pořádá pro širokou veřejnost v sobotu 8. 9. 2012 od 9,00
do 17,00 hodin v areálu OZO Ostrava s.r.o. Ostravě-Kunčicích na Frýdecké ulici
Den otevřených dveří se zaměřením především na třídění a zpracování odpadů,
včetně prohlídky technologických zařízení. Bude zajištěn i zajímavý zábavný a
informační program pro dospělé i děti, včetně soutěží pro děti. Pro občany je to
možnost potvrzení dosavadních informací jak je nakládáno s odpady, které
produkují a získání dalších poznatků z oblasti odpadů a přitom se dobře bavit.
Srdečně zveme k návštěvě a věříme, že akce může přinést ideální náplň pro sobotní
akci celé rodiny!

■ Organizace dopravy po dobu rekonstrukce severních Svinovských mostů
O půlnoci ze soboty 4. 8. na neděli 5. 8. došlo ve Svinově k převedení silničního
provozu na rekonstruovaný jižní most a začnou práce na severním silničním mostu.
V zájmu zajištění bezpečnosti a plynulosti silničního provozu zpracovala společnost
UDIMO Ostrava stejně jako v první etapě studii řešící optimalizaci vedení
objízdných tras a návrh příslušných dopravních opatření.
1) Průjezd přes Svinovské mosty
Stávající objízdné trasy pro individuální automobilovou dopravu ve směru z Poruby
se ruší a doprava do centra bude vedena ve dvou jízdních pruzích po opraveném
jižním mostě. Třetí pruh, vytvořený na jižním mostě vodorovným dopravním
značením, bude vyhrazen ve směru na Opavu vozidlům hromadné dopravy, IZS,
stavby a silniční údržbě. Individuální automobilová doprava ve směru z centra na
Opavu bude odkloněna na objízdné trasy. Severní mosty (silniční i tramvajový)
budou zcela uzavřeny, řešení přejezdů přes tramvajovou trať bude obdobné jako v
první fázi.
2) Individuální doprava - vedení základní trasy objížďky
Ve směru na Opavu bude základní trasa objížďky pro individuální automobilovou
dopravu směrována dopravním značením z ul. 28. října po nové přeložce silnice I/56
– ul. Místecká na mimoúrovňovou křižovatku (dále MÚK) s dálnicí D1, po dálnici
na MÚK Rudná a dále po silnici I/11 – ul. Rudná, ul. 17. listopadu s odbočením u
rest. Slovan na ul. Opavskou. Objízdná trasa ve směru na Klimkovice bude
pokračovat z MÚK Rudná po dálnici na MÚK Klimkovice a sjezdem na silnici
II/647.
Užití dálnice v úseku MÚK Místecká – MÚK Klimkovice je bez zpoplatnění.
3) Individuální doprava – alternativní trasy
Změna organizace dopravy na Svinovských mostech bude zahájena v polovině
prázdnin, provoz individuální dopravy by měl být proto znatelně nižší. Přesto dojde
na objízdných trasách k výraznému snížení rychlosti a k možnému vzniku kolon
vozidel. Předpokládá se, že stejně jako v první etapě, si řada řidičů najde vlastní
trasy, které považuje za lepší nebo rychlejší.
Jako alternativní budou ve směru z centra na Opavu využívány především
následující trasy:
- z ul. 28. října (pravé odbočení z Nám. Republiky) na ul. Místecká, dále sjezdem u
Vysokých pecí na ul. Výstavní a odbočit vpravo u Dolu Jeremenko na I/11 - ul.
Rudná směr Opava
- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u Domu energetiky) po ul. Novinářské
a dále po II/647 – ul. Mariánskohorská, II/470 – severní spoj na dálnici D1 a MÚK
Rudná
- z ul. 28. října (levé odbočení u Domu energetiky) po ul. Výstavní na I/11 – ul.
Rudná

- z ul. 28. října (pravé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul.
Mariánskohorská, II/470 – severní spoj a dále na dálnici D1a MÚK Rudná
- z ul. 28. října (levé odbočení na křižovatce u vodárny) na II/647 – ul. Plzeňská a
I/11 ul. Rudná, sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká, ul.
Bílovecká a dále pod Svinovskými mosty na silnici II/479 – ul. Opavská
- sjezd z dálnice na MÚK Rudná na III/4785 – ul. Polanecká a dále po ul. Nad
Porubkou s možnostmi ul. Francouzská – ul. Opavská, ul. Porubská – ul. Opavská
nebo Hlavní třída – 17. listopadu – Opavská
- sjezd z ul. Rudné na rampu F a dále po ul. Nad Porubkou s výše uvedenými
možnostmi
- sjezd z dálnice na MÚK Klimkovice a dále po II/647 – ul. 17. listopadu na ul.
Opavskou.
4) Veřejná osobní doprava - Městská hromadná doprava (MHD)
V době opravy severního tramvajového mostu bude provoz tramvají opět veden
jednokolejně. Výluka tramvajového provozu za účelem přeložení jednokolejného
úseku na jižní tramvajový most proběhne od 24. 8. do 27. 8. 2012 a to včetně
nasazení náhradní autobusové dopravy. Umístění dočasné obousměrné tramvajové
zastávky „Svinov mosty horní zastávka“, která byla zřízena již pro předchozí etapu
rekonstrukce, se změna nedotkne.
5) Chystaná dopravní opatření
V zájmu zlepšení průjezdnosti města a z hlediska bezpečnosti silničního provozu
budou od 5. 8. provedena následující dopravní opatření:
Křižovatka ulic Plzeňská – 28. října
- ve směru od Mar. Hor směrování dopravy na Porubu doprava a doleva, upozornění
na uzavírku silnice v přímém směru, na Plzeňské ve směru od jihu vytvoření dvou
přímých řadících pruhů
Křižovatka ulic Nad Porubkou – Francouzská
- dojde k vypnutí přechodného SSZ z důvodu očekávaných kongescí vozidel v době
dopravních špiček, signalizace bude připravena k provozu
Křižovatka ulice Nad Porubkou – rampa F
- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je rampa F (uvedení do původního
stavu před rekonstrukcí mostů), nutnost účasti policistů z důvodu regulace silničního
provozu
Křižovatka ulic Bílovecká – Polanecká
- ponechání přechodné světelné signalizace
Křižovatka ulice Polanecká – rampa k MÚK Rudná
- změna přednosti v jízdě, hlavní komunikací je Polanecká ve směru k
mimoúrovňové křižovatce (uvedení do původního stavu před rekonstrukcí mostů)
Křižovatka ulice 17. listopadu – Nábřeží SPB

- zákaz odbočení vlevo z ulice 17. listopadu do ulice K Myslivně, s výjimkou
autobusů DPO (vedeny po tramvajovém tělese)
Připojení z dálnice do MÚK Rudná
- navrženo vytvoření dvou vjezdových řadících pruhů, vpravo bez kolize pro směr
do Poruby a přímo s dáním přednosti pro směry Svinov a Vítkovice.
Andrea Vojkovská
Tisková mluvčí MMO
737 225 300

PODĚKOVÁNÍ
Poslední srpnovou neděli se konaly v naší obci již 19.
Dožínkové slavnosti. Přestože po celou dobu žní panovalo u
nás pravé letní počasí, v den dožínek jsme se probudili do
deštivého rána. To vyvolalo u organizátorů vrásky na čele.
Začalo se uvažovat o mokré variantě pro druhou část
dožínkových slavností, tj. průvodu a následné zábavě.
První část ohrožena nebyla, neboť se jako každoročně
konala v den dožínek v našem chrámu sv. Matouše. V 7.00 hod. hodin při ranní mši
svaté, kterou sloužil P. Mons. Mgr. Jan Svoboda, děkan hlučínského děkanátu,
poděkovali zemědělci z naší obce Pánu Bohu za letošní úrodu. Dopoledne pak
probíhala příprava areálu a rovněž počasí se umoudřilo. V 14.00 vyšel dožínkový
průvod od kulturního domu a je třeba říci, že byl pořádně dlouhý. V čele jezdec na
koni s praporem obce, za ním další jezdci na koních. Následovala krojovaná
děvčata a mládenci s dožínkovým věncem, mažoretky, hudba, kočáry a množství
alegorických vozů. V průvodu jsme mohli vidět velké množství zemědělské techniky,
od zemědělských strojů, které se používaly před desítkami let až po ty nejmodernější
s klimatizovanou kabinou řidiče. Dožínkový průvod byl nejen velmi dlouhý (několik
stovek metrů), ale především velmi pestrý a řešení některých alegorických vozů bylo
velmi originální a vtipné. V dosavadní historii byl letošní dožínkový průvod určitě
jeden z nejlepších.
Chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat organizátorům letošních
dožínkových slavností, především pak rodinám Gospošovým, Adamčíkovým,
Kostelníkovým a manželům Glenzovým, ale také ženám, které v noci z pátku na
sobotu upekly více jak 8000 koláčů, členům místních organizací ČSZ, ČSCH a MS
Hubert, kteří se zapojili do dožínkového průvodu, všem mladým lidem, kteří se
podíleli na přípravě areálu a dožínkových slavností a také všem občanům, kteří byli
zapojeni do dožínkového průvodu.
Pavel Kotlář, starosta

FARNOST

Nevídáno, neslýcháno
… vypůjčila jsem si pro své krátké poděkování titul básně Josefa Kainara.
Opravdu jsem v červnu tohoto roku stála užasle před letáky, které na prázdniny
nabízely několik zajímavých akcí pro děti. Říkala jsem si: „Nevídáno, neslýcháno,
že by v tak malé obci jako je Hať, mohla být tak široká možnost aktivit i pro ty
nejmenší.“ Rozhodli jsme se využít dvě zajímavé příležitosti pro naše ratolesti.
První z nich byl tábor organizovaný mládeží naší farnosti. Tam jsme poslali
staršího, 6letého syna. Měli jsme lehkou obavu z toho, že 5 dnů a hlavně nocí
nemusí zvládnout. Opak byl pravdou. Když jsme natěšeni přišli v pátek na mši sv.,
kde jsme se měli se synem potkat, tak nám pouze zamával, usmál se a nadšeně
bubnoval s ostatními ke společným písním. Říkali jsme si, že je to přirozené,
protože je s dalšími dětmi, podílí se na programu, tak asi až po mši sv. přijde to
pevné obětí, křečovité sevření rodičů. Ale ono ne. Po skončení následovalo pouze:
„Mami, tati, to je tady moooooc dobré. Že ještě nepůjdeme domů. Tak já už musím
do Archy.“ No, nedočkali jsme se těch srdcervoucích stisků. Zato jsme však prožili
příjemný čas s ostatními rodiči, dětmi, vedoucími u táboráku a voňavých párků.
Celý následující víkend nám syn líčil nejrůznější zážitky, zpíval táborové písničky,
popisoval výlet do ZOO a mnoho dalšího. Jeho povídání bylo tak působivé, že
mladší (3,5letý) syn chtěl jet taky hned na tábor. Jedinou útěchou byl slib, že
v pondělí ho také čeká tábor v Arše.
Jednalo se o týdenní letní školičku LASIČKU pro předškolní děti. Pro našeho
mladšího syna to ovšem bylo NĚCO! A nejen pro něj, ale současně s ním jsme tam
„pro jistotu“ přihlásili i toho staršího, aby mladšímu nebylo smutno. Starší syn byl
znovu uchvácen. Každé odpoledne s vykulenýma očima vyprávěl nejpozoruhodnější
zážitky z cesty kolem světa. A když jsme děti chtěli jeden den vyzvednout dřív,
kvůli společnému výletu, tak jsme s manželem narazili na nesouhlas. „Ale my
nemůžeme nikam jet, my jsme dneska v Asii. To bychom se nestihli vrátit!“ No a
vyvrcholilo to tím, že v pátek ráno se naši synové probudili v 5 hodin ráno a 5.08
přišli do naší ložnice oblečeni ve sportovních úborech, protože: „Mami, zavez nás
už do Archy, my dneska jedem do Londýna na olympiádu, abychom to stihli. Já
myslím, že naše rodina obsadí všechna místa. Já budu první a brácha poslední.“
Kdybych měla vyjmenovat, z čeho všeho byli naši kluci unešeni, nestačilo by mi
celé číslo zpravodaje.
Myslím, že tyto prázdniny budou pro naše děti nezapomenutelné. Děkuji moc
všem organizátorům, ať už mládeži nebo také studentkám PdF v Ostravě a jejich

spolupracovníkům, kteří připravili pro naše děti úžasný program, nakrmili je
skvělým jídlem, obdarovali krásnými dárky a obohatili nejen o nové poznatky, ale
také zážitky a vztahy s kamarády.
Jsem opravdu nadšená z toho, že na malé vesnici mohou mít rodiče a jejich děti
tak nadstandardní nabídku nejrůznějších aktivit. A nejlepší na tom je, že tyto
programy vedou lidé, které známe, kteří jsou místní, vzdělaní, tvůrčí a láskyplní.
Ještě jednou moc děkuji. A doufám, že příští rok budeme moci opět prožít
společně s našimi dětmi tolik radosti.
Darina Cieślarová

Josef Kainar

Nevídáno, neslýcháno!
Já mám kompas, a ten kompas,
ať je večer, ať je ráno,
ukazuje k severu.
Nevídáno, neslýcháno!
To my máme doma budík,
a ten budík, na mou čest,
ať je večer, ať je ráno,
ukazuje pořád šest.

„KDO PŘEŽIJE“
Rok se s rokem sešel a opět nastal čas prázdnin a jako každý rok jsme se i
letos vydali s dětmi z naší farnosti na letní tábor. Letošní tábor se konal na pobřeží
Slezské Harty u obce Roudno. Bydleli jsme ve stanech a teepee, což byla zásadní
změna oproti minulým táborům.
Do tábora jsme dorazili v sobotu 4. srpna v odpoledních hodinách,
následovalo ubytování, seznámení s okolím tábořiště a především s tématem
letošního táboru. Ten jsme letos pojali stylově a nazvali jej „KDO PŘEŽIJE“ a
zdejší podmínky tomu jen a jen přály. Jak jsem se již zmínila, spalo se ve stanech,
vařilo se v polní kuchyni, jedlo se ve vojenském stanu a k tomu všemu dřevěná
sprcha, to všechno byly pravé podmínky našeho trosečničení. Ještě v sobotu se děti
rozdělily do 5 kmenů a vytvořili tak skupiny s názvy AITU, AIRAI, FOA FOA,
MALAKAL a YAXHÁ. V průběhu týdne si vytvořili kmenové vlajky a šátky a také
vymysleli pokřiky.

Z počátku tábora bylo naprosto úžasné počasí, a proto děcka volný čas trávili
u vody, která byla pár metrů od našeho tábora. Také jsme měli k dispozici lodičky,
pádla a samozřejmě záchranné vesty, a tak jsme mohli dělat menší okružní plavby
po Hartě, což byl nevšední zážitek jak pro nás vedoucí, tak i pro děcka. Každý večer
se konala kmenová rada, které předcházelo soutěžení o imunitu, která je ten večer
ochránila, aby kmen nebyl vyloučen. Avšak každý večer byl vždy jeden kmen
vyloučen na jeden den, kdy musel plnit úkoly a také dostal k dispozici plán ke
skryté imunitě, která jej další den mohla ochránit od vyloučení. Taky jsme měli
soutěže o odměnu, které vyhrávali jen ti nejlepší.
Ve středu se děcka vydali na výlet neboli trosečnické putování. Šli po
vyznačené trase do obce Roudna, kde největší atrakcí byl samozřejmě zdejší
obchůdek. Po cestě plnili různé úkoly, které byly bodovány a hodnoceny a na konci
získali odměnu. Největším zážitkem byl snad páteční den, kdy došlo ke sloučení do
dvou kmenů, ve kterých plnili po celý den různé úkoly, jako třeba, že si museli
vybojovat snídani, ti lepší dostali již připravenou snídani, ti méně lepší získali
plánek a snídani si museli nalézt. Vrcholem této hry byla stavba přístřešku, který si
měli postavit jako trosečnici, aby v něm mohli přečkat noc. Oběma týmům se stavba
přístřešků povedla a po celodenním přemlouvání tam opravdu tu noc trávili skoro
všichni až na pár jedinců, kteří raději uvítali pohodlí stanových postýlek než tvrdou

lesní zem.

Po celý tábor byl s námi otec Jan, a tak jsme mohli mít každý den mši svatou
v přírodě a na závěr táboru přijel otec Marek a ten nám odsloužil slavnostní mši. I
my jsme to pojali stylově a připravili pro děti a především otce Marka překvapení. A
to, že jsme otce Marka přivezli na lodičce s konvojem kánoí, poté následoval průvod
do lesa, kde byla odsloužená mše s nedělní platností.
Tábor se nám nachýlil ke konci a sobotní večer patřil předávání diplomů, cen
a také odměn. A jako bonus byla tradiční diskotéka, na které jsme se všichni
dokonale unavili a tak spokojeně zakončili celý táborový týden. Myslím, že tento
tábor se velice podařil, líbil se dětem i nám vedoucím, ač mnohdy to nebylo
jednoduché, síly postupně docházely, ale zvládli jsme jak polní kuchyni tak i vše
ostatní a nikdo se nestal tím osamělým trosečníkem neboli SURVIVOREM na
pustém ostrově.
Veronika Kozlová

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Základní škola a mateřská škola Hať, p.o.
Vedení Základní školy a mateřské školy v Hati informuje, že dne 23.10.2012
vyhlásí mimořádný zápis do mateřské školky. Důvodem je otevření nové třídy od
1.1.2013.
Zápis proběhne:
Místo:
MŠ, Na Chromině 2
Termín:
23.10.2012
Hodina:
od 9,00 do 11,30 hodin a od 13,00 do 15,00 hodin
Bližší informace k tomuto zápisu budou upřesněny a vyvěšeny na všech známých
místech v obci.
Mgr.Těžký Bohuslav
ředitel příspěvkové organizace

Něco ze školy
Prázdniny skončily a děti opět chodí do školy. Některé do té naší, ale nejstarší
žáci nastupují na střední školy. V minulém školním roce školní docházku ukončilo
37 žáků, 18 dívek a 17 chlapců. Na gymnázium, střední odborné školy s maturitou
jde 15 dívek a 10 chlapců. Ostatní si vybrali střední odborná učiliště. Nejvíce měli
zájem o automobilové obory jako automechanik, autoelektrikář a autotronik. Zájem

byl taky o hotelnictví a turismus, hotelnictví a gastronomii, obchodní akademii,
cestovní ruch a ekonomiku podnikání. Zdravotnictví si vybraly 3 žákyně. Chemické
obory budou studovat 4 žáci. Na stavební a dřevozpracující školu se přihlásili 3
chlapci. Elektro obory si vybrali 2 chlapci. Z dalších budou obchodníci, kadeřnice,
letecký mechanik, zemědělec – farmář, technik výpočetní techniky ve strojírenství,
předškolní a mimoškolní pedagog a pečovatelka. Přeji jim hodně úspěchů ve studiu.
A jak skončil školní rok 2011/2012? Základní školu navštěvovalo 233 žáků a
všichni prospěli. S vyznamenáním prospělo 128 žáků a 105 žáků jen prospělo. Děti
zameškaly 9 795 hodin, to je 42 hodin na jednoho žáka. Co se týče počtu známek,
tak nejvíce bylo výborných – 1656, pak chvalitebných – 681, dobrých 350 a 88
dostatečných. Nejlepšího prospěchu žáci dosahovali v hudební a výtvarné výchově a
nejhorší výsledky byly v matematice, českém jazyce, anglickém jazyce, chemii,
fyzice a přírodopise.
Mgr. Rita Sobková

KULTURA

Ohlédnutí za létem
Léto je pomalu u konce a já přináším pár informací, co nového se okolo nás,
Ha Kultury událo. První akcí od oficiálního založení našeho sdružení byl Hafest. O
tom jsem se zmiňovala již v minulém čísle zpravodaje. Pomalu ale jistě začínáme
uvažovat o dalším ročníku. Teda alespoň mě se už v hlavě honí různé myšlenky a
nápady, jak festival vylepšit či jakou vybrat kapelu, aby měla úspěch u našich
návštěvníků.
Další událostí, která byla vymyšlena docela narychlo, byla oldies zábava na hrázi.
Ten den bylo v okolí opravdu velké množství akcí. V tu chvíli jsme se zamysleli,
zda se nám to nevymstí a lidé nepůjdou jinam. Ale ne! Díky pěknému počasí,
teplému večeru dorazilo skoro 200 návštěvníků. S takovou účastí jsme skoro ani
nepočítali.
Třetí v pořadí byl Open Air Darkovice. Tento festival jsme sice nevymysleli, ale
byli jsme požádáni o spolupráci a jeho oficiální záštitu naším sdružením. Celý den
to vypadalo všelijak, ale počasí se vybralo a historicky první festival na darkovické
hrázi se vyvedl, co se týče návštěvnosti a spokojenosti návštěvníků, na výbornou.
A teď pozvánka. Škola začíná, a tak jsme si řekli, že chceme léto završit
nějakou příjemnou akcí pro všechny, než se vrhne většina z nás na studijní
povinnosti. V sobotu osmého září jsme připravili takový minifestiválek s názvem
Back To School Party. Tentokráte v kulturním domě. Přece jen babí léto s sebou

přináší chladnější večery, a tudíž není nutné vše pořádat někde venku, ale využít
prostoru, který je pro hudební vystoupení také vhodný. Hlavní hvězdou večera
budou hlučínští Beatles Collection Band, které jste mohli vidět i loni na Hafestu.
Jedná se o revivalovou skupinu, která hraje nejlepší a nejslavnější hity Beatles.
Protože chceme dát prostor i mladým kapelám, které nemají ještě tak „velké
jméno“, pozvali jsme opavskou skupinu Fellasea nebo havířovskou partu Porcelaine
People. Večer bude lehce rockově zaměřený, čeká nás na závěr i afterparty
s různými hity. Ať už rockové, ze současné doby, tak i ty starší. Myslím, že každý si
přijde na své. Začínáme v 19 hodin, vstupenky je možná zakoupit v haťské cukrárně
za 80 Kč, na místě za 100 Kč.
Přijďte podpořit kulturu v obci, celá Ha Kultura se na vás těší.
Jana Stočková, Ha Kultura o.s

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Bedřich Hubáček

89 let

Marta Tilleczková

85 let

Hedvika Petřeková

82 let

Marie Krupová

82 let

Helena Chlebišová

81 let

Cyril Lampart

81 let

Vítězslav Klásek

81 let

Klára Paskudová

81 let

Adéla Šulová

80 let

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

