VYBRÁNO

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

-

-

-

Žádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o finanční příspěvek na organizaci
prázdninového tábora pro děti z této školy
Zprávou o výsledku kontroly (bez výhrad) provedené Finančním úřadem pro MSK
– oddělení dotací a finanční kontroly Opava na Obecním úřadě v Hati a zaměřené
na realizaci, financování a využití dotací na stavbu „Rekonstrukce silnice spojující
obce Hať a Rudyszwald“
Žádostí vlastníka nemovitosti, dům č.p. 146, k.ú. Hať o úplatný převod přilehlých
pozemků p.č. 1022/4,5,6 k.ú. Hať o celkové výměře 78m2 z vlastnictví obce Hať
do jeho majetku
Žádostí spoluvlastníků pozemků p.č. 72/3,70/14,70/15 vše k.ú.Hať o jejich
bezúplatný převod do vlastnictví obce
Žádostí vlastníka pozemku p.č. 1397/4 k.ú. Hať o jeho bezúplatný převod do
vlastnictví obce
Zprávou o výsledku prohlídky mostních objektů v obci Hať
Závěrečným účtem a výsledem hospodaření za rok 2012 Dobrovolného svazku
Sdružení obcí Hlučínska, jehož je obec Hať členem
Návrhem na vyřazení DDHM, inventární okruh „Obecní knihovna“ z evidence
majetku obce Hať
Postupem prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ včetně jejího
financování
Návrhem na podepsání Smlouvy o dodávce elektřiny pro nově budovaný objekt
čistírny odpadních vod
Návrhem Smlouvy o zřízení věcného břemene pro pozemky zatížené trasou
domovní přípojky NN pro novostavbu rodinného domu č.p.800
Návrhem Smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezkého kraje
určené na spolufinancování podílu obce Hať na uznatelných nákladech projektu
„Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Žádostmi o zapůjčení zahradních setů (lavice a stoly) pro konání akcí
Žádostí o.s. HaKultura o prodloužení hodiny ukončení festivalu Hafest, konaného
dne 15.6.2013
Návrhem na prominutí nedobytné pohledávky ve výši 274,60 Kč –
Otázkou výběrového řízení na dodávku dvou počítačů a jednoho monitoruZprávou auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hať za rok 2012

-

-

Žádostí Fondu pro opuštěné a handicapované děti se sídlem v Mořkově o
poskytnutí finančního příspěvku na organizaci 5.setkání dětí z Moravskoslezkého
kraje
Zprávou o stavu veřejného pořádku za rok 2012 na katastru obce Hať
vypracovanou Policií ČR, OO Hlučín
Návrhem na uzavření Smlouvy o výpůjčce sběrných nádob pro tříděný sběr
využitelných odpadů se společností EKO-KOM a.s. Praha
Žádostí Unie rodičů při ZŠ a MŠ Hať o bezúplatný pronájem areálu za hasičskou
zbrojnicí

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Stavba telekomunikačních rozvodů pokračuje
Stavba telekomunikačních rozvodů dospěla do další fáze a to k montáži domovních
rozvodnic. Domovní rozvodnice je krabice o rozměrech 13x13 cm, hluboká 6,5 cm (ty
pro umístění na fasádě domu) nebo může mít kruhový tvar o průměru 7,5 cm (typ pro
umístění na vnitřní straně obvodové zdi). Dodávku a jejich montáž provádí dodavatel a
je součástí stavby. V těchto krabicích bude ukončena chránička HDPE 10/5,5 (bílá
trubička přivedena ke každému domu).
Před opravou komunikací, která by měla být zahájena v měsíci červenci, musí být
provedena kontrola průchodnosti těchto chrániček. Ta bude provedena dvěma
způsoby:
1) Zafoukáním optického vlákna, které bude ukončeno právě v domovní
rozvodnici.
2) V případech, kdy občan se nebude v této fázi chtít připojit a nedá souhlas
s umístěním domovní rozvodnice na svém domě, bude kontrola průchodnosti
provedena tzv.kalibrací (profouknutí kalibrovací kuličky tlakem vzduchu).
Chránička bude po kalibraci uložena bez napojení do země. V době, kdy se
občan rozhodne připojit na systém, si uhradí sám nákup optického vlákna a jeho
zafoukání.
V nejbližších dnech začnou postupně navštěvovat jednotlivé domácnosti (v úseku
od státní hranice až po obecní úřad) montéři společnosti Sitel, aby provedli montáž
krabice a chráničky.
Co musí udělat vlastník domu před jejich příchodem?
1) Rozhodnout se, kde bude umístěna domovní rozvodnice, buď na fasádě (na patě
domu) nebo uvnitř domu (na vnitřní straně obvodové zdi).

2) Pokud místo napojení bude jiné než výkop pro přívod el.přivaděče k čerpadlu
v domovní jímce pro kanalizaci, musí si provést nový výkop pro uložení
chráničky na vlastní náklad. Výkop bude hluboký min. 60 cm, jeho šířka 10-20
cm. Položení chráničky a výstražné fólie provedou pracovníci Sitelu. Následný
zához si provede vlastník nemovitosti na vlastní náklad.
3) Pokud u některého domu je chránička kratší než místo napojení, požádá vlastník
domu o její prodloužení pomocí spojky.
Upozornění pro vlastníka domu:
Obec hradí umístění domovní rozvodnice uvnitř domu do vzdálenosti 1-2 m od
místa přechodu přes obvodovou zeď domu. Na venkovní straně domu umístění na té
straně, která je nejblíže k trase výkopu, ve kterém je přivedena chránička k dané
nemovitosti.
Pavel Kotlář, starosta

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás opět informoval o pokračování výše uvedené stavby.
Měsíc duben a květen byl ve znamení výkopových prací hlavních řádů a přípojek
včetně zabudování čerpacích šachtic k rodinným domům.
Výkopy hlavního řádu pokračovaly na MK K Remízce včetně podružných řádů –
přípojek, následně se začal kopat hlavní řád na MK U Střediska. Určitě Vás zajímá,
kolik ještě chybí výkopů na hlavních řádech a na kterých ulicích. Chybí dokončit MK
U Střediska, Kostelní, Pekařská a hlavní řád na MK Šelvická a K Hubertu. Podružné
řády, resp.přípojky, se momentálně provádějí na MK Lipová, K Remízce a Na
Chromině.
Ke konci dubna letošního roku bylo provedeno 11946 metrů z 14775 metrů
hlavního řádu a přípojek k nemovitostem, tzn. podružných řádů, bylo provedeno cca
10000metrů. Pokud jsme u rekapitulace, pak Vám dlužím odpověď na počet
usazených čerpacích šachtic. Tzn. k 30.4.2013 bylo usazeno 488ks jímek.
V měsíci květnu se započalo s montáží technologie do čerpacích šachtic, tzn.
čerpadel a ovládacích skříní. Přednostně budou montovány technologie v úseku od
státní hranice na MK Lipová po křižovatku s MK Višňovou, MK U Bečvy, Na
Chromině od p. Glenze až po p. Kostelníka, MK Dolina, Mlýnská a Polní. Proto bych
chtěl požádat občany, kteří bydlí na těchto výše jmenovaných ulicích o provedení
elektropřípojky a elektrorevize s doručením na obecní úřad. Dodavatelská firma
VOKD a.s. má představu, že tento úsek bude prvním úsekem, který by se měl napojit
na nový systém tlakové kanalizace. Do konce 21.týdne bylo namontováno již cca 80ks
technologií čerpacích šachtic.

Myslím si, že jsem Vám ve stručnosti přiblížil stav výkopových prací na stavbě
„Hať – ČOV a splašková kanalizace“.

Samozřejmě probíhaly práce rovněž na objektu ČOV, byl proveden výtokový
objekt z ČOV do potoka Bečva, byla provedena základní omítka fasády obou objektů.
Došlo k vytýčení a zaměření zpevněných ploch, tj.chodníků a komunikace v objektu
ČOV. V průběhu 21.a 22.týdne byly zahájeny práce na pokládce obrubníků,
zhutňování podkladových vrstev pod chodníky a komunikace.

Montáž technologie ČOV a kalového hospodářství byla ukončena ve 21.ýdnu, tzn.
všechny komponenty byly oživeny (dopojení všech elektrorozvodů). Obě dvě
aktivační nádrže byly v 21.týdnu napuštěny vodou z důvodu komplexních zkoušek.
Komplexní zkoušky technologie ČOV se budou provádět v průběhu 23.týdne.
Začátkem června , tzn. od 23.týdne, budou zahájeny tlakové zkoušky potrubí jak
na hlavních tak na podružných řádech v již zmiňovaném úseku stavby. Podle
harmonogramu prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ přelom června a
července by měl být termínem spuštění zkušebního provozu ČOV.
Právě v tomto období nemovitosti, které stojí na již zmiňovaných ulicích
v souvislosti s montáží technologií (čerpadel), by se měly postupně napojovat na
tlakovou kanalizaci, tzn. mělo by dojít k přepojení ze stávajícího systému na systém
nový. Všichni majitelé těchto nemovitostí budou s dostatečným předstihem
informováni o možném připojení na tlakový systém.

I když dochází k pravidelnému dosypávání provedených výkopů v místních
komunikacích, je stav bohužel žalostný. Chtěl bych všem spoluobčanům poděkovat za
trpělivost a obezřetnost, se kterou snášejí nástrahy této stavby.
Hlavně Vás, všechny účastníky silničního provozu, zvláště řidiče motorových
vozidel, chci znovu požádat o dodržování omezujícího dopravního značení, hlavně
omezení rychlosti na všech komunikacích dotčených stavbou.
Werner Vyletělek, místostarosta

Hana Potměšilová (NFOZP): I zdravotně postižený může
pracovat, potřebuje jen šanci
V České republice dnes žije přibližně jeden milion osob se zdravotním postižením,
tedy 10 procent populace. Zaměstnání přitom většina z nich shání marně. Firmy,
organizace, státní správa a samospráva, tedy všichni potenciální zaměstnavatelé jsou i
v roce 2013 sevřeni předsudky vůči lidem se zdravotním postižením. Nedokáží si je
představit jako schopné kolegy. Bohužel ani zákonná povinnost zaměstnávat 4
procenta osob se zdravotním postižením u subjektů, které mají více jak 25
zaměstnanců, ani od roku 2012 velmi omezené a zpřísněné náhradní plnění v tomto
směru nepomáhá. Firmy a organizace raději odvedou do státní pokladny statisíce na
odvodech, které se nikdy k lidem s postižením, kteří již pracovat nemohou, nijak
nedostanou, než aby daly například kratším úvazkem šanci pracovat ženě po rakovině
prsu, člověku s roztroušenou sklerózou, Crohnovou nemocí… O této problematice
jsme si povídali s Hanou Potměšilovou, ředitelkou Nadačního fondu pro podporu
zaměstnávání osob se zdravotním postižením (NFOZP).
S jakými předsudky v této oblasti jste se setkala nejčastěji? A jak s nimi lze
bojovat?
Společnost si většinou pod pojmem „postižená osoba“ představí vozíčkáře. Viditelná
postižení však tvoří velmi malé procento mezi celou skupinou zdravotně postižených
osob (OZP). Málokdo ví, že OZP jsou také lidé s těžší formou alergie, lupénkou,
epileptici či ženy po rakovině prsu. Tito lidé však mají odbornou kvalifikaci stejně
jako zdraví lidé. A jak s tím bojovat? Potřebujeme především vzdělané personalisty,
podnikatele a manažery, kteří budou dobře znát základy legislativy. A hlavně poznají
při různých formálních i neformálních setkání, školení, v rámci vzdělávacích projektů
životní příběhy lidí se zdravotním postižením, kteří pracují na manažerských pozicích.
Lépe tak pochopí, kdo to vlastně člověk se zdravotním postižením je.

Z čeho mají zaměstnavatelé strach?
Firmy se při zmínce o možnosti přijmout do svých řad osobu se zdravotním postižením
ohrazují tím, že takový člověk by je stál finance navíc už tím, že by musely upravit
pracoviště a vytvořit mu speciální podmínky. A zde opět hrají roli předsudky. Zdaleka
ne všichni zdravotně postižení jsou na vozíčku nebo výrazně pohybově omezení.
Zdaleka ne všichni potřebují speciální podmínky na pracovišti. Potřebují jen dostat
šanci stejně jako zdraví lidé.
Proč by měly firmy zaměstnat osobu se zdravotním postižením?
Nejenom proto, že každý zaměstnavatel s více jak 25 zaměstnanci, tedy i úřad, škola
ale i nezisková organizace, které nezaměstnávají OZP, musí buď platit již zmíněné
„pokuty“, nebo mohou využít tzv. náhradního plnění. Uvedu příklad. Pokud má např.
základní škola ve vašem okolí více jak 25 zaměstnanců a nezaměstnává člověka
s postižením, musí odvést za jednoho chybějícího zdravotně postiženého kolegu odvod
do státního rozpočtu v částce téměř 65 000 Kč nebo nakoupit výrobky či služby
z chráněného trhu práce za více jak 200 000 Kč. Co ale taková škola od „chráněných
dílen“ nakoupit skutečně může? Přefakturovat přes ně učebnice nebo školní pomůcky?
To je od roku 2012 ale už za hranou zákona a vystavila by se tak riziku, že přijde
kontrola z inspektorátu práce, která jí doměří odvod do státního rozpočtu. A ještě
pokutu. Nebylo by lepší, kdyby škola měla na pozici paní učitelky třeba ženu po ablaci
prsu nebo v pozici školníka člověka po infarktu? Nejenom, že by tak získala
pracovitého a kvalifikovaného člověka, ale vyplatilo by se jí to i z ekonomického
hlediska.
Na co se nadační fond především zaměřuje a co se vám již podařilo?
Nadační fond již sedmým rokem podporuje projekty u organizací a firem, které dávají
práci lidem s postižením. Usiluje o změnu zákonů, věnuje se cílenému vzdělávání
personalistů, zákonodárců, neziskových organizací a lidí s postižením jako takových.
Náš tým má za sebou řadu úspěšných vzdělávacích a edukačních kampaní. Mezi ně
patřila třeba ta s názvem „No a co?!“, která jako první upozorňovala širokou veřejnost
na kvalitní práci osob se zdravotním postižením a s tím související ochrannou známku
„Práce postižených“, která je součástí projektu Česká kvalita. Na stránkách
www.pracepostizenych.cz naleznou zájemci řadu výrobků označených touto
ochrannou známkou, které vyrobily osoby se zdravotním postižením. Zakoupením
výrobku, např. jako dárku pro sebe či blízké, podpoříte prověřené zaměstnavatele
zdravotně postižených a zároveň zde najdete výrobky a služby, které můžete pořídit v
rámci náhradního plnění od prověřených zaměstnavatelů. Jedním z našich velmi
důležitých projektů je sekce Práce OZP a poradny na portálu Prace.cz, které odborně
zaštiťujeme. Díky tomu jsme ve spojení s více než 40 tisíci personalisty z celé
republiky a stovkami osob se zdravotním postižením. Naší téměř každodenní činností

je také školení personalistů a potenciálních zaměstnavatelů zdravotně postižených a
osob se zdravotním postižením. Za zmínku jistě stojí také zcela aktuální projekt „Start
bez překážek“. Díky významným firmám a školám, které jsou do něj zapojeny, se
projekt snaží řešit problémy vysokoškoláků se zdravotním postižením, kteří kvůli
svému zdravotnímu stavu těžko získávají praxi, a tedy i práci. Zapojené společnosti
nabídnou absolventům placené půlroční stáže, aby mohli potřebnou praxi získat.
Více o činnosti a projektech nadačního fondu, ale také současné legislativě se
dozvíte na www.nfozp.cz

Kde a jak se mohou obyvatelé HATI zbavit vysloužilých
elektrospotřebičů ???
Domácnosti se mohou vyřazených elektrospotřebičů zbavit zdarma na některém z
míst zpětného odběru, která k tomuto účelu byla vytvořena. Je přitom ale nezbytné
splnit jednu základní podmínku: spotřebiče musí být kompletní, tedy nerozebrané.
V takovém případě hradí další nakládání s nimi výrobci a dovozci prostřednictvím
kolektivních systémů, které založili.
Tato výhoda se ale nevztahuje na elektrozařízení, kterému již někdo odmontoval
důležité části jako např. motor, kompresor, topné těleso, buben, plášť apod. Demontáž
a zpracování elektrospotřebičů je činnost zákonem určená pouze osobám s příslušnými
oprávněními. Takové výrobky je nutné považovat za odpad a náklady spojené s jejich
odstraněním jdou k tíži obci. Promítají se tedy do poplatků, které platíme my všichni!
Vyřazené spotřebiče z Vašich domácností můžete zdarma odevzdávat na
tomto místě:
Sběrný dvůr - Technický dvůr Hať, ul. Lipová 52 - je přístupný pro
odevzdání elektrozařízení z domácnosti, kterého se chcete zbavit
otvírací doba: každé sudé úterý od 16.00 do 18.00 hod.
Malý kontejner na drobný elektroodpad je v naší obci umístěn:
ul. Lipová 52 (u Technického dvoru)
ul. Lipová 223 (prodejna TEMPO-JO)
ul. Na Chromině 2 – Základní škola
Malý kontejner je určen výhradně pro malé elektrospotřebiče (příklady - skupiny 2 a
6). Do kontejneru se nesmí vhazovat světelné zdroje (žárovky, zářivky, výbojky),
cartridge a elektrozařízení obsahující obrazovku (PC monitory, TV).

ELEKTROWIN a.s. sbírané skupiny EEZ
Převzetí EEZ do SD – umístění Technický dvůr, Lipová 52
každé sudé úterý od 16.00 – 18.00 hod.
Chlazení
(skupina č. 1)
Velká chladící zařízení, chladničky, mrazničky a jejich kombinace, mrazničky, ostatní
velká zařízení používaná pro chlazení, uchování a skladování potravin, klimatizační
zařízení s obsahem regulovaných látek s výjimkou splitových jednotek (splitová
jednotka je typ klimatizace)
Velké spotřebiče
(skupina č. 1 a 6)
Pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, sporáky, plotny, mikrovlnné trouby,
ostatní velká zařízení pro používaní k vaření a jinému zpracování potravin, elektrická
topidla, elektrické radiátory, ostatní velká zařízení pro vytápění místností, lůžek a
sedacího nábytku, elektrické ventilátory, ostatní ventilační a odsávací zařízení, ostatní
velké spotřebiče z domácnosti výše neuvedené, vrtačky s rozměry většími než
40x80x50cm; pily s rozměry většími než 40x80x50 cm; zařízení pro soustružení,
frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení,
skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů s rozměry
většími než 40x80x50 cm; nástroje pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro
odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů nebo pro podobné účely s rozměry většími než
40x80x50 cm; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití s rozměry většími
než 40x80x50cm; zařízení pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo
plynných látek jinými způsoby s rozměry většími než 40x80x50 cm; nástroje pro
sečení nebo jiné zahradnické činnosti s rozměry většími než 40x80x50 cm; ostatní
elektrické nástroje s rozměry většími než 40x80x50 cm
Malé spotřebiče
(skupina č. 2 a 6)
JEDNÁ SE O ZAŘÍZENÍ S ROZMĚRY MENŠÍMI NEŽ 49x80x50 CM
(skupiny 2 a 6):
Vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, zařízení používaná k
šití, pletení, tkaní a jinému zpracování textilu, žehličky a jiné spotřebiče používané k
žehlení, mandlování a další péči o oděvy; topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky,
kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože;
spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči
o tělo; hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času; váhy,
ostatní malé domácí spotřebiče výše neuvedené; vrtačky, pily, zařízení pro soustružení,
frézování, broušení, drcení, řezání, sekání, stříhání, vrtání, dělání otvorů, ražení,
skládání, ohýbání nebo podobné zpracování dřeva, kovů a dalších materiálů; nástroje
pro nýtování, přibíjení nebo šroubování nebo pro odstraňování nýtů, hřebíků, šroubů
nebo pro podobné účely; nástroje pro pájení, svařování nebo podobné použití, zařízení

pro postřik, šíření, rozptyl nebo zpracování tekutých nebo plynných látek jinými
způsoby; nástroje pro sečení nebo jiné zahradnické činnosti; ostatní elektrické a
elektronické nástroje z domácnosti výše neuvedené
více na www.elektrowin.cz
Recykluji, recykluješ, recyklujeme.

INFORMUJEME

■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hať: Zápis dětí do mateřské školy
2. Hať: Hudba bez hranic
3. Hlučín: Odhalení pomníku věnovaného obětem sestřeleného bombardéru
4. Hať: Den matek
5. Lhotka: Honění krále
6. Píšť: Noční hasičská soutěž
7. Hlučín: 16. ročník Hlučínského talentu
■ MUZEUM SLEZSKÝ VENKOV V HOLASOVICÍCH
Nově otevřená expozice muzea potěší všechny zájemce o historii a bude vítaným
cílem rodinného výletu či příjemnou a zajímavou zastávkou na cestách po našem
kraji.
Muzeum je zaměřeno na život slezské vesnice do poloviny 20.století. Expozice
prezentuje mimo jiné dobové bydlení, přípravu a skladování potravin, domácí práce,
zemědělské stroje, polní nářadí, kovárnu, stolařskou dílnu, dobovou techniku a rovněž
obecnou školu a knihovnu. Muzejní expozice se neustále vyvíjí a doplňuje.
Další podrobnější informace o muzeu a otevírací době získáte na:
www.slezskyvenkov.cz. Na Vaši návštěvu se těší občanské sdružení Slezský venkov.
■ Hlučínsko – vlastivědný časopis Muzea Hlučínska
V pokladně obecního úřadu si můžete zakoupit nové, první, číslo letošního 3.ročníku
časopisu, který vydává Muzeum Hlučínska a Společnost přátel Muzea Hlučínska o.s..
V tomto vydání se dočtete např.: Cyrilometodějská úcta na Opavsku a Hlučínsku,
Kristián Bohumír Hirschmentzel, Farnost Štěpánkovice, Obec Třebom, Hlučínsko a
svatý Urban, 90.výročí připomenutí Hati a Píště k ČSR a mnoho dalšího.

■ DVD z letošního ročníku koncertu Hudba nezná hranic
DVD z výše uvedeného koncertu si můžete zakoupit v pokladně obecního úřadu
v době pokladních hodin za cenu 80,-Kč/ks.
■ Opisy stavů vodoměrů za I.pololetí roku 2013
Pracovníci obecního úřadu budou provádět opisy stavu vodoměrů za výše uvedené
období z provozních důvodů již od 20.6.2013. Prosíme všechny majitele nemovitostí,
aby umožnili bezpečný přístup k vodoměrům, popřípadě zanechali na viditelném místě
v době své nepřítomnosti informaci o aktuálním stavu vodoměru. Děkujeme.
■ Změna svozového dne u BIO odpadu
OZO Ostrava oznamuje majitelům nádob na BIO odpad, že ode dne 1.6.2013 bude
v obci Hať svozovým dnem u bio odpadu vždy sudé pondělí (původně sudé úterý)!!

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Výlet do Tworkova
Byl pátek 26.4.2013, den plný slunce a vůně jara.
Děti ze 4. třídy MŠ „Berušky“ stály před školou a
netrpělivě vyhlížely autobus. „Už jede!“, křičely
s radostí. Nemohly se už dočkat, až autobus zastaví, ony
si nastoupí a vydají se na cestu do polského Tworkova
zúčastnit se XXI. Mezinárodní divadelní tvorby
předškolních dětí.
Letos si děti pod vedením p. ved. uč. Irmy
Domanské a p. uč. Ivany Tvrdé nacvičily zajímavý
program - dvě hudebně-pohybová čísla. První byl taneček skřítků na hudbu Inky
Rybářové „Fildova píseň“ a druhý taneček děvčat na píseň „Babičko, nauč mne
charleston“. Obě dvě se líbily a sklidily velký potlesk nejen u polských dětí, ale i u
ostatních přihlížejících.
Za svou snahu byly děti odměněny krásnými hrami, omalovánkami a míči. Na
závěr se vyfotily s p. starostou a polskými inspektorkami. Pak je ještě čekalo výborné
pohoštění a cesta domů.
Děti se do Hati vrátily šťastné a plné nezapomenutelných dojmů. Na jejich
radostné tváře se také můžete podívat a to na webových stránkách školy.
Ivana Tvrdá učitelka MŠ

Žáci reprezentovali v Polsku
Dne 10.5.2013 jsme se my, někteří žáci vyššího stupně naší školy, zúčastnili
třetího ročníku festivalu „Pozytywnych wartości“ v polských Bienkowicích. Tématem
letošního roku byl sv.František z Assisi.
Po příjezdu na místo konání jsme se nejdříve zapsali. Protože byli všichni trošku
nervózní, odebrali jsme se do jedné z mnoha tříd, abychom si naše vystoupení
zopakovali.
V 9:00 hod. začal samotný festival. V úvodu nám mladí bohoslovci z Krakova
zazpívali několik písní v moderním rytmu a poté začalo vítání přítomných.
Pak už následovala soutěž. Nejdříve zpívaly děti malé, z mateřských škol. Jejich
vystoupení bylo velice milé. Nádhernou píseň zazpívala docela malá holčička. Její
krásný a melodický zpěv nám doslova učaroval. Seděli jsme jako pěny. Pokračovaly
mladší děti, až jsme se dostali na řadu my. Teprve tam jsme se dozvěděli, že sice
budeme vystupovat, ale jako hosté. Na jednu stranu jsme byli zklamaní, protože jsme
odjížděli s vědomím, že jedeme do soutěže, ale na druhou stranu jsme byli rádi,
protože jako vsuvka v programu nemůžeme prohrát. Uklidnili jsme se a myslím si, že
jsme podali výborný výkon (soudím podle ohlasu přítomných).
Poté přišlo vyhodnocení, v němž jsme byli oceněni i my. Každý dostal malý
posvěcený bochánek chleba a dárkový balíček. Protože soutěž nebyla jen pěvecká, ale
i výtvarná, vyzvedli jsme také ceny našich spolužaček Marie Klementové, vyhrála
první místo, a Kristýny Gajdové, za třetí místo.
Spokojeni a plni dojmů jsme vyrazili na cestu domů.
Myslím si, že tento festival byl pěkný.
Ondřej Jaroš, 9.B

Sport na ZŠ
Mimoškolní aktivity v dubnu byly především záležitostí volejbalu. K soutěži se
připravovala družstva chlapců a dívek.
Chlapecké družstvo bylo v přípravě
nekompletní a tak 3. místo v okreskovém kole bylo adekvátní. Utkání byla vyrovnaná
a chyběl kousek sportovního štěstí. Školu reprezentovali žáci 9. tříd Pavel Cigán,
Martin Sojčák, Michal Tesař, Ondřej Zháňal, Jakub Šimčík a darkovští Adam Pieknik
a Michal Kuchař.
Děvčata měla širší základnu hráček a velkou posilou byla i děvčata 8. tříd.
V přípravných utkáních s gymnáziem v Hlučíně a Bienkowicích projevilo družstvo
dívek jak bojovnost, tak herní vyspělost, výsledkem čehož byl rovnocenný výkon se
svými soupeřkami.
V okrskové soutěži v Kravařích 10.4.2013 jsme s převahou zvítězili. Porazili
jsme i loňského okresního vítěze – družstvo Kravař. Okresní kolo 18.4.2013 v Opavě

přineslo pro naše družstvo nepříjemné překvapení. V opavských družstvech nastoupily
hráčky volejbalových soutěží. První zápas s družstvem Melče – soupeře jsme přímo
rozdrtili. V urputných bojích s opavskými družstvy jsme nakonec podlehli a obsadili
konečné 4.místo. Školu reprezentovala tato děvčata : za 9. třídy Aneta Paskudová,
Marie Bergerová, Darina Nevřelová , Karolína Mučková, za 8.třídy Eliška Petříková,
Zuzana Dudková, Lenka Martiníková, Mariana Polášková a sestry Beránkové –
Simona a Hanka. Základna dívek 8.třídy je nadějná pro příští školní rok.
Květen se nesl v duchu lehké atletiky. Žáci se zúčastnili okrskového kola
v atletickém čtyřboji. Vítězem všech kategorií se stala škola Hlučín Hornická, ve starší
kategorii chlapců i dívek skončila Hať na 2.místě a probojovala do okresního kola. To
proběhlo 23.5.2013 v Opavě. Bohužel družstvo dívek nebylo kompletní a soutěže se
nezúčastnilo. Chlapci obsadili celkově 6. místo a porazili i Hlučín Hornickou.
Nejkvalitnější výkon podal Michal Kuchař ve vrhu koulí (10,82 metrů)- 3.místo,
Kupka Matěj v běhu na 60 metrů( 8,16 sekund-elektronické měření) -6.místo a Cigán
Pavel ve skoku vysokém (160 centimetrů) - 4-8.místo.
V soutěži „O pohár rozhlasu“ se rovněž žáci i žákyně starší probojovali do
okresního finále. Jako družstvo jsme neuspěli – vytrvalostní běh odsunul dívky na
9.místo a chlapcům chybělo obsazení 2 disciplín, ti skončili 10.
V individuálních soutěžích to už tak špatné nebylo. Z 28 účastníků v každé
disciplíně žáci zaujali tato umístění:
Kupka Matěj
7.místo v běhu na 1500 m
5:11, 25 minut
Cigán Pavel
8.místo ve skoku vysokém
158 cm
Kuchař Michal
7.místo ve skoku dalekém
499 m
Kuchař Michal
9.místo ve vrhu koulí
10, 71m
Mučková Karolína
10.místo v běhu na 60 m
9, 15 s
Shebestíková Kateřina
10.místo ve skoku dalekém
4, 11 m
Shebestíková Kateřina
4.místo ve vrhu koulí
8, 33m
Martiníková Lenka
6.místo ve vrhu koulí
8, 13 ,
Dne 29. 5. proběhne olympiáda příhraničních obcí, kterou letos organizujeme na
naší škole. Již tradičně tuto soutěž vyhráváme a doufáme, že zvítězíme i letos. * No a
19. června máme svá želízka v ohni i pro olympiádu Hlučínska, která se koná pod
záštitou místostarosty města Hlučín Ing. Alfonse Laňky.
Mgr.František Jurenka,učitel TV
* uzávěrka zpravodaje proběhla v den konání soutěže

Sběr žaludů se vyplatil…
V pátek 17.5. 2013 si žáci 4. třídy mohli
konečně užít svou výhru, kterou získali na podzim
ve sběru žaludů. Výhrou jim byl pěší výlet na
bunkr MOS 21 JAROŠ. Díky panu Čurajovi a panu
Fajkusovi si děti mohly bunkr prohlédnout a
podívat se do jednotlivých expozic. Pan Fajkus ml.
umožnil dětem se vyfotit na motocyklu z r. 1938
(BMW R71) a podal jim informace k výstroji a výzbroji německých jednotek.
Součástí výhry bylo i opékání buřtů. Doufám, že se dětem výhra líbila a na podzim se
opět aktivně zapojí do sběru žaludů. Na fotografie z této akce se můžete podívat na
www.skolahat.cz.
Mgr .Monika Dudová
Náš výlet na bunkr Jaroš, který jsme vyhráli za sběr žaludů, byl super. Díky
orientační schopnosti paní učitelky Dudové jsme si trochu zašli - asi 3 km. Ale měli
jsme dobré vybavení a hráli jsme hry. A tak se to dalo vydržet. Po delší cestě jsme
dorazili. A čekalo nás nejen opékání, ale i prohlídka bunkru, focení na sajtkáře, střílení
z pušky slepými náboji, no zkrátka to nemělo chybu. Celý pobyt nám prosvítilo
sluníčko. I v bunkru bylo moc fajn. Viděli jsme věci, které jsme ještě neviděli. Jak řekl
Kuba, teď si umíme představit, jak to asi vypadalo za války. Po skončení jsme se
vydali zpět, tentokrát nás vedla naše paní učitelka Jurenková a šli jsme přes Darkovice
- kolem koupaliště, kostela a pak už dolů do Hati. I když se nám moc nechtělo, protože
se nám všechno líbilo, byli jsme rádi, že už je škola na dohled. Protože nás úplně
všechny moc bolely nohy. Ale příště jdeme zase - chceme si to vyhrát opět.
Skupina žáků 4. třídy - Anička, Terezka, Jakub, David, Natálka a další

Těší se na nové spolužáky
Již třetím rokem přijali naše pozvání na zábavné dopoledne žáci čtvrtého a
pátého ročníku z Darkovic. Letos si pro ně budoucí spolužáci připravili taneček,
vyzvali je k vědomostní soutěži „Riskuj“ a sportovnímu utkání ve vybíjené. Celkově
klání skončilo remízou. Všechny děti si přátelské dopoledne náležitě užily.
Mgr. Monika Dudová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

HAFEST 2013
Dobrý den,
zveme Vás na prajzský festival Hafest, který se uskuteční 15. června 2013 od 16:00 v
překrásném prostředí areálu hráze v Hati.
Ha Kultura o.s.
Vznikli jsme na počátku roku 2012 a naším cílem je rozvíjet kulturní dění zejména v
Hati, ale nebráníme se i spolupráci s okolními obcemi za účelem rozvoje kultury na
Prajzské. Za sebou máme již dva ročníky prajzského festivalu HAFEST, kvůli kterému
jsme se rozhodli nadále podporovat kulturu v obci. Za dobu působení sdružení jsme
pořádali několik plesů a jiných akcí, také jsme se podíleli na vzniku nového festiválku
Open Air Darkovice. Chceme, aby byly akce zajímavé pro širší spektrum návštěvníků,
a tomu budeme snažit přizpůsobovat program jednotlivých akcí. Hať není velká obec,
ale to nic nemění na tom, že se tady lidí chtějí také bavit. A proč jezdit do okolních
větších měst, když se vše může uskutečnit na domácí půdě? Na druhou stranu je také
potřeba zvýšit informovanost o mikroregionu Hlučínsko zvaném Prajzská. Jsme
dobrovolníci z Hati a okolí, kteří vše zařizují ve svém volném čase bez nároku na
nějaké odměny. Děláme to pro lidi, protože nás tato činnost baví.
Harmonogram Hafestu
16:00 HABAND (swing/jazz/pop)
>>> hudební uskupení přímo z Hati v čele s Pavlem Kozlem nabízí mnoho žánrovou
směsici písní. Vystoupí na úplném začátku programu, proto přijďte včas!
17:15 DOLLS IN THE FACTORY (pop rock)
>>> http://bandzone.cz/dollsinthefactory
Tato mladá kapela založená v roce 2011 je z Frýdku-Místku a nedávno nahrála novou
desku Statues, ke které jela turné po klubech napříč celou republikou.
18:30 POLETÍME? (punk-country)
>>> http://bandzone.cz/poletime
Original banjo punk future jazz kántry band je svérázná kapela z Brna, jejíž texty jsou
podle nich občas lehce vulgární, primitivní či dvojsmyslné, ale činí tak s patřičným
nadhledem a nepřekračují únosnou míru. Skupina nabízí k poslechu ulítlé a energií
nabité písničky, u které se rozhodně nikdo nebude nudit.
19:45 NOAH ELLENWOOD BAND (pop)
>>> http://bandzone.cz/noahband
Noah Ellenwood je mladý talentovaný zpěvák a kytarista, kterého hudební i rodinné
kořeny jsou sice americké, ale celý život vyrůstal v ČR. Ve svých 15 letech se
zúčastnil talentové soutěže Česko hledá Superstar, kde získal sympatie poroty i řady
fanoušků. Další dva roky se věnoval skládání písní, zkoušení s kapelou, hudebnímu
výjezdu do USA a dal si čas na zrání.

Nyní má kolem sebe energickou kapelu, chce hrát, chce být v kontaktu s lidmi a sdílet
se s nimi o svou tvorbu. Má vůli jít kupředu a stále se vyvíjet.
21:00 FAST FOOD ORCHESTRA (ska-reggae)
>>> http://bandzone.cz/fastfoodorchestra
Tato pražská kapela se zformovala v letech 1994-96, od té doby vydala 6 alb a
procestovala kluby a festivaly po celé republice, ale účinkovala i v Brazílii či Izraeli.
Od počátku je znát posun k větší stylové rozmanitosti a obohacení zvuku kapely o
prvky reggae, dancehallu, ragga, rocksteady, punku, hip-hopu, popu nebo breakbeatu.
22:30 HC3 (nu-metal-alternative)
>>> http://bandzone.cz/hc3
Kapela vznikla roku 1996, hraje moderní alternativní rockovou hudbu. V letech 20032007 působila v mnoha klubech USA. V červnu roku 2007 dozrál čas na návrat. HC3
se vrací zoceleni americkým sluncem a podhoubím americké tvrdě rockové scény. Ve
druhé polovině roku se povedlo kapele vrátit na česká pódia (40koncertů) a dostat se
do médií. Posledním počinem této kapely bylo vydání desky na jaře roku 2012.
23:45 DEAD POPE'S COMPANY (garage-rock'n'roll)
>>> http://bandzone.cz/deadpopescompany
Dead Pope's Company, punkoví srdcerváči, kteří slovu rock´n´roll dávají jeho původní
význam. Punk jako zábava, podvazková lasa a pod podiem tlačenice k nezastavení.
Solí vyhraný a propracovaný garážový punk říznutý speedovaným rokenrolem,
rychlost, vtip, drajv a výborné melodie.
1:00 BON JOVI REVIVAL (revival)
>>> http://www.bonjovi-revival.cz/
Pětičlenná parta muzikantů z Hlučínska založila v únoru roku 2012 skupinu BON
JOVI revival, která s chutí živě interpretuje, dnes již legendární písně rockové skupiny
Bon Jovi.
Akce se koná za každého počasí, k dispozici budou party stany, posezení na
lavičkách, výborné pivo i občerstvení.
Předprodej vstupenek od května v Infocentru v Hlučíně a v cukrárně v Hati za cenu
120 Kč. Na místě možno zakoupit vstupenky za 150 Kč.
V rámci doprovodného programu se představí studio DEFABRIK, které zde uvede
svůj art-jam, tedy živé malování a sprejování, které můžete pozorovat na vlastní oči.
DEFABRIK je nejen skupinou výtvarníků, ale sdružuje i originální a kreativní firmy,
vypracovává kulturní projekty a prezentuje současné mladé umění. Spektrum této
skupiny je velmi rozsáhlé, proto pokud chcete vědět více, vyhledejte si
WWW.DEFABRIK.CZ, či profil na FB. Během art-jamu budete mít možnost vidět,

jak taková malba sprejem vzniká a probíhá celý proces její tvorby, navíc si tuto
aktivitu můžete vyzkoušet na vlastní kůži.
Nově bude na podiu velkoplošná projekce XTV projektu, prostřednictvím kterého se
bude na zadní stěně pódia promítat v přímém přenosů dění z festivalu. Mottem tohoto
neziskového mediálního projektu je “Pomáháme vám šířit dobré zprávy”.
Další informace:
Jana Stočková, Ha Kultura o.s.
Stockova.j@seznam.cz

FARNOST

Noc kostelů 2013…
„Potom už nebude den ani noc, ale v čase večera bude světlo.“ (Zach 14,7)
V roce 2005 vznikla Dlouhá noc kostelů spontánně v jednom vídeňském
kostele, o nějž projevili návštěvníci nevšední zájem a který zůstal shodou okolností
otevřený do dlouhých nočních hodin. Od té doby se projekt rozšířil do celého
Rakouska a v r. 2009 překročil jeho hranice.
„Noc kostelů je příležitostí k poznání a přiblížení se církve a víry lidem,“ říká
pražský arcibiskup Dominik Duka. „Když někomu otevřu dveře a zvu ho domů, zvu
ho, protože si ho vážím a chci mu ukázat svůj byt. On, když má dobrý postřeh, pozná,
s kým má tu čest. Podívá se na knihovnu, podívá se na vybavení bytu, na všechny
možné doplňky a udělá si úsudek o tom, zda hovoří s člověkem kulturním, skromným
či neskromným, pořádkumilovným nebo ne. To je také smysl této akce Noci kostelů.“
Máme radost ze všech návštěvníků, kteří se nenechali odradit chladným
počasím a zachmuřenou oblohou a vyrazili za „svými“ kostely pěšky, auty nebo i na
kolech. Průvodcem jim byl poutnický pas a upomínkou na atmosféru Noci kostelů i
motivací k návštěvě dalších míst jim byly sběratelské kartičky (jejichž kolekci si
můžou nadále doplňovat).
Přesně „321 lidí“ všech věkových kategorií vyměnilo v pátek 24.5.2013 v Hati
televizní program, návštěvy restaurace nebo diskoték za prohlídku kostela sv.
Matouše. Chrám byl mimořádně přístupný do půlnoci. Návštěvníkům se otevřela i
místa, která nejsou běžně přístupná. Od sakristie až po kúr s varhanami i věž se
zvony…
„Chtěli jsme nabídnout všechno to, co tady máme. Na programu byla historie
našeho chrámu, vystoupení scholy, varhanní skladby v podání Veroniky Kozlové a

houslové vystoupení Adama Paskudy. Děti z farnosti zahrály divadlo Archa
Noemova. Připravena byla výstava Svatí Evropy a jejich atributy. Rovněž po celou
dobu byla prezentace fotografií: „Jak jsme procházeli Svatou zemí v roce 2012.“
K nahlédnutí byly farní kroniky, matriky, dále byly vystaveny liturgické
bohoslužebné předměty. Před hlavním oltářem byla nachystána POŠTA DO NEBE,
kde všichni mohli napsat své díky, prosby a vzkazy a zároveň byla příležitost zapálit
svíci jako symbol světla noci…. Ochutnávka a prodej mešních vín a okrojků hostií
udělala radost jak dospělým, tak i dětem. Návštěvníci si mohli zakoupit knihy
náboženského charakteru. V Centru volnočasových aktivit – ARCHA byla příležitost
k setkání s přáteli k rozhovorům a bylo připraveno malé občerstvení.
Na závěr bych chtěl velmi poděkovat 30 ochotným organizátorům, bez kterých by
se tato akce nemohla uskutečnit.
Věřím, že návštěvy našeho kostela sv. Matouše nikdo nelitoval a že si každý
odnesl ve svém srdci světlo noci 2013 …
organizátoři

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Gertruda Císařová

90 let

Arnošta Brožová

90 let

Gertruda Kapersteinová

88 let

Edeltrauda Bortlíková

85 let

Josef Popelek

83 let

Hubert Rupník

83 let

Anna-Marta Kolasková

83 let

Gertruda Plačková

82 let

Berthold Tyleček

82 let

Apolonie Tomalová

80 let

Ilie Brožová

80 let

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

