VYBRÁNO

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Požadavkem občanů na vybudování nové dešťové kanalizace na MK Na
Chromině, úsek Stříbný- Otavová
- Žádostí občana o vydání souhlasného stanoviska obce jako majitele sousedního
pozemku ke stavbě garáže v těsné blízkosti hranice pozemku
- Otázkou financování provedených prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“ za měsíc srpen 2012
- Postupem prací a jejich financováním na stavbě „TKR – Hať“
- Jmenováním výběrové komise pro posouzení nabídek uchazečů o pracovní
místo v organizační struktuře OÚ Hať
- Problematikou technického a organizačního zabezpečení kulturních akcí v sále
kulturního domu
- Žádostí společnosti SWPOW s.r.o. se sídlem v Ostravě – Mar. Horách , jako
investora stavby „Větrná elektrárna Hať“ o zřízení úplatného věcného břemene
pro pozemek p.č. 3789 k.ú. Hať
- Otázkou dalšího využití nebytových prostor v přízemí objektu hasičské
zbrojnice po jejich uvolnění dosavadním nájemcem (zveřejnění záměru obce o
jejich dalším pronájmu)
- Otázkou informovanosti občanů o dění v obci
- Projednáním a schválením smlouvy o poskytnutí dotace na zakoupení
kompostérů a štěpkovače uzavřené mezi Obcí Hať a SFŽP ČR
- Vyhodnocením došlých nabídek uchazečů o pracovní místo v organizační
struktuře OÚ Hať
- Výsledkem požárních preventivních kontrol provedených požárním
preventivou obce v objektech, které jsou v jejím vlastnictví
- Záměrem obce směnit obecní pozemek uvedený v geometrickém plánu 143943/2012 jako parcela č. 2826/6 k.ú. Hať o výměře 52 m2

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám i
v tomto vydání zpravodaje
podal stručnou informaci o
stavbě „Hať – ČOV a
splašková kanalizace“.
Pokusím se navázat na
příspěvek z minulého vydání,
ve kterém jsem se zmiňoval i
o představách dodavatele
stavby VOKD a.s. v letošním
roce.
Stručná rekapitulace:
- Výkopy a pokládky hlavního řádu na MK Lipová od MK U Závodu po MK
K Hubertu – provedeno
- MK Na Návrší – rozpracováno
- MK Uzavřená a MK U Zahrádek – hlavní řády vykopány a položeno potrubí,
rovněž z velké části vykopány přípojky k rodinným domům včetně čerpacích
šachtic. U těchto dvou ulic se musím chvíli pozastavit, poněvadž se jedná o
velmi úzké a problematické ulice. Značné problémy vyvstaly s výkopy a
usazením čerpacích šachtic z důvodu plovoucích písků. Některé šachtice se
musí z těchto důvodů nejen kopat, ale i usazovat min. 2x, usazení čerpacích
šachtic je velice nestandardní, Dovolte mi, abych všem spoluobčanům v těchto
velmi úzkých ulicích poděkoval za trpělivost, za to, že dodržovali zvýšenou
bezpečnost, že vydrželi téměř týdenní omezení v příjezdu i přístupu ke svým
domům.
- MK Na Chromině – mimo několika přípojek provedeno
- MK Lipová – hlavní řád položen o státní hranice po křižovatku s MK
K Hubertu
Tolik k rekapitulaci výkopových prací, resp. realizaci hlavních a podružných
řádů a osazování čerpacích šachtic.

Samozřejmě tato stavba to nejsou pouze výkopové práce, ale jak je již v názvu
této stavby uvedeno, jedná se také o stavbu čistírny odpadních vod.
V uplynulém období bylo provedeno zateplení střechy objektu ČOV i kalového
hospodářství, obložení stropů aquapanely, betonáž podlah. Následně byly provedeny
obklady a dlažby v objektu kalového hospodářství a v technologických částech
budovy ČOV. Vzhledem k tomu, že počasí stavbařům přálo, mohly se provést i
venkovní omítky.
Dne 19.11.2012 nastoupila dodavatelská firma na montáž technologie ČOV.
Dne 15.11.2012 proběhl již 13.kontrolní den na stavbě a 21.11.2012 proběhla
kontrolní dohlídka stavby za přítomnosti projektového manažera stavby ze SFŽP ČR.
Celková rekapitulace k dnešnímu dni:
Výkop a položení hlavního řádu je provedeno cca 10000metrů, usazeno je 265
ČŠ a nataženo cca 5000 metrů na podružných řádech - přípojkách.
Dodavatel stavby VOKD a.s. jak ve výkopových pracích, tak na stavbě ČOV a
kalového hospodářství v současné době dodržuje plánovaný časový harmonogram.
Jak bude stavba pokračovat v následujících dnech?
Pokud dovolí klimatické podmínky provádět jak výkopové práce, tak práce
montážní, pak by se měly provádět pouze výkopy na podružných řádech, tzn.
přípojkách (usazení ČŠ a výkopy přípojek). Před zimním obdobím proběhla
prohlídky již relizovaných částí a v nadcházejícím období budou provedeny dosypy
materiálu na všech hlavních řádech a překopech. Na ČOV, v průběhu měsíce
prosince, by měla být ukončena montáž technologie.

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás všechny ty, kteří již máte
zabudovanou čerpací šachtici, opětovně požádal o provedení přípravy elektropřípojky
pro technologii ČŠ a zároveň Vás žádám o provedení přípravy na oddělení kanalizace
splaškové od dešťové ve Vaší nemovitosti.
Děkuji všem účastníkům silničního provozu, že zvládají veškeré úskalí a
omezení, které souvisí s touto stavbou, ale zároveň je opět žádám o pochopení,
trpělivost a zvýšenou ostražitost.
Werner Vyletělek, místostarosta

Likvidace odpadů v domácích
topeništích
V posledních letech se mnoho domácností vrací k
vytápění bytů a domů tuhými palivy, tj. uhlím, příp. dřevem. Důvodem
je výrazný růst cen „čistších“ zdrojů tepla, tj. zemního plynu a
elektřiny.
V souvislosti s právě probíhající topnou sezonou tak často můžeme
v obci spatřit kouřící komíny, ze kterých vychází někdy až příliš různě
zbarvené dýmy. Častokrát pro bezohlednost některých občanů, kteří spalují i různé
odpady, které by do domácího lokálního topeniště nikdy neměly přijít, není možné
ani řádně v domácnostech vyvětrat, při pohybu venku bývá každý nádech téměř proti
vůli dýchajícího z důvodu zápachu a štiplavosti kouře valícího se při inverzním
počasí při zemi, o zdravotních následcích ani nemluvě.

Mnoho lidí totiž z ekonomických důvodů zaměnili vytápění plynem či
elektřinou za nekvalitní a ekologicky nevhodné uhlí či jiné palivo. Často se stává, že
proto, aby ušetřili, tak spalují vlastně cokoliv - cokoli co hoří. Takovýmto spalováním
šetří náklady, ale nikoliv své zdraví. Při vytápění tuhými palivy (zejména nekvalitním
hnědým uhlím) a používáním nekvalitních zastaralých kotlů se do ovzduší dostává
řada látek, které jsou pro lidské zdraví nebezpečné. Vytápění domácností produkuje
stále více prašných částic, polycyklických aromatických uhlovodíků, oxidů dusíku a
oxidu siřičitého. Kromě těchto látek může dojít i k produkci těžkých kovů (arsenu).
Při nechvalně známém spalování odpadů v domácích kamnech může dojít k produkci
dalších dráždivých a nebezpečných rakovinotvorných látek. Lidé, kteří spalují
domovní odpad a nekvalitní palivo tak vlastně úmyslně poškozují zdraví sobě i
ostatním. Většina kouře a popílku totiž končí v nejbližším okolí komínu.
Nespalujte doma:
♥ plasty, PVC, polystyren, PET lahve, izolační folie, mikrotenové sáčky –
pálením vzniká velké množství dioxionu, ftaláty a styren
♥ starý nábytek, natřená prkna, chemicky ošetřené dřevo – jeho pálením se
vyprodukuje 50-500krát více dioxinů
♥ umělé textilie – hořením vzniká především čpavek, který již při nižších
koncentracích dráždí oči, sliznice, způsobuje bolesti hlavy a nevolnost, dále vzniká
kyanovodík, který rovněž i v malých koncentracích způsobuje škrábání v krku,
zarudnutí spojivek, bolesti hlavy a závratě
♥ zbytky jídla, tráva a listí – pálením takovéhoto organického odpadu vzniká
zejména oxid uhelnatý, uhlovodíky a dehtovité látky
♥ časopisy a celobarevné letáky – spalováním se do ovzduší uvolňují těžké kovy
z barev, které způsobují vrozené vady a rakovinu
♥ barvy, léky, baterie – tyto nebezpečné odpady se spálením nezničí, ale jedovaté
látky, které obsahují, se dostanou do vzduchu a následně do půdy
♥ pneumatiky – spalováním vznikají polycyklické aromatické uhlovodíky a další
jedovaté látky
Zdravé životní prostředí – jak můžete pomoci i Vy?
♥ Třiďte domovní odpad – základem je vytřídění domovního odpadu již přímo u
Vás doma. Vytřídit je možné papír, sklo, plasty, kovy a textil. Pro sklo, papír a plasty
jsou na mnoha místech naší obce přistaveny kontejnery. Vytříděné odpady je rovněž
možné odevzdat ve sběrných surovinách. Navíc 2x do roka místní základní škola
pořádá sběr papíru.
Biologicky rozložitelný odpad a odpad ze zahrádek je možné kompostovat. Snížíte
tak množství odpadů a s ním spojené náklady za jeho likvidaci a navíc získáte živiny
pro půdu.

Na velkoobjemový a nebezpečný odpad zajišťuje obec rovněž 2x do roka
přistavení velkoobjemových kontejnerů. Sběrné dvory OZO Ostrava Vám také
přivezený odpad odeberou.
♥ Používejte pouze schválené palivo – do svých kamen používejte pouze kvalitní
uhlí a pálíte-li dřevo, dbejte na to, aby bylo řádně vyschlé. Dřevo vyschne dostatečně
přes 2 zimy. S vlhkostí klesá výhřevnost a rostou emise škodlivin. Nespalujte
chemicky ošetřené ani průmyslové dřevo.

Záleží-li Vám na Vašem zdraví, zdraví Vašich dětí, sousedů, všech
ostatních a zdravém životním prostředí používejte k zajištění tepla ve
Vašich domech pouze kvalitní a schválené palivo!
pk

INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Chuchelná: setkání chrámových sborů Hlučínska
2. Hať: 12. ročník folklorního festivalu hlučínských písní, tanců a humorného
vyprávění Kolaja
3. Dolní Benešov: výlov rybníku Nezmar
4. Hať: setkání seniorů
5. Hlučín: vojenská veterinární péče
■ DVD KOLAJA 2012
DVD z letošního XII.ročníku KOLAJE je možné zakoupit v omezeném množství
v pokladně Obecního úřadu Hať
za cenu 50,-Kč/ks.

BLAHOPŘÁNÍ

Ve dnech 9. - 11. listopadu 2012 se konalo v Nymburku Mistrovství
České republiky v taekwondu.
Haťský občan, Jan Fryštacký, se stal mistrem České republiky ve
své kategorii, junioři B do 69 kg, v MATSOGI (sportovním boji). Navíc
získal i bronz v TUKGI (speciální techniky).
Mladému sportovci jménem všech spoluobčanů blahopřejeme k zisku
mistrovského titulu a přejeme mu mnoho dalších sportovních i osobních
úspěchů.

Krátký medailonek Jana Fryštackého
Jan Fryštacký, ročník 1996, je mladý všestranný sportovec. Věnuje se nejen
taekwondu, ale i fotbalu, je hráčem dorostu Sokola Hať.
Taekwondu se věnuje 3 roky, trénuje v Hlučíně, které spadá pod Ostravský klub
Taekwondo IL-Dong. Honza je z trojčat, má sestru Veroniku a bratra Milana, který se
rovněž věnuje taekwondu, a to již devět let. I on získal minulý rok 2. místo na MČR a
zlato na CZECH OPEN v matsogi. Oba mladí sportovci jsou členy Svazu
talentované mládeže Ostrava.

Milan Fryštacký

Jan Fryštacký – Z boje o titul

KULTURA

Kolaja 2012
Kolaja je stopa, obtisk po něčem, co bylo. Zůstane viditelná tak dlouho, pokud ji
nesmaže čas a ona nesplyne s okolím.
Na polních cestách zanechávaly své obtisky povozy, svážející úrodu a v domech
zůstávaly stopy po lidech, kteří své radosti i starosti vkládali do písní a zvyků. Tvořili
tím obraz doby, který zůstal zachován a dnes se tomu říká folklor. Za dešťů byly
kolaje plné vody, ve žních zase posety zrním. Podobně tomu bylo i u lidí, někdy
dařilo lépe a jindy hůře. Vše co prožívali, citlivě ukládali do slov písní, a když se
dotkneš století, dotkneš se života našich předků. Některé písně již zapadly, ale mnohé
se předávaly z generace na generaci. Každý ví, že aby strom přežil a rovně rostl, musí
zapustit své kořeny hluboko do země. S lidmi to není jinak. Aby člověk věděl, kam
má jít, musí znát, odkud přišel.

Udržování dědictví v jakékoliv formě, je dnes opomíjeno, není zájem, nemá
své místo na výsluní. Žije se rychle a přes vyspělou techniku se vytrácí smysl pro
poetičnost života, kterou hojně nacházíme v lidové kultuře – folkloru. Nikdo čas
nezastaví ani nevrátí, ale účastníkům 12. folklorního festivalu Hlučínska se to na
několik hodin podařilo.
Kolaja se přenesla z polí do Kulturního domu v Hati a název posloužil jako
symbol té vyježděné rýhy v polní cestě. Podium se stalo rozkvetlou loukou, plnou
barevných krojů, hudby a tváří všech generací, ve kterých se odrážela radost
z projevu. Tentokrát, kromě stálic festivalu, jsme měli možnost shlédnout i více
polských souborů. U blízkého souseda se pro folklor angažuje více mladých lidí, kteří
se nestydí obléci si kroj a s určitou hrdostí presentují kulturu svých předků. Někdo
může namítat, že se vše opakuje, že podobnou píseň zpívají na jižní Moravě nebo na
Slovensku. Možná, neboť lidová píseň dříve neznala hranic. Prosakovala na sousední
území a ovlivňovala kulturní tvorbu obyvatel.
Dovedu si přestavit, co práce a starostí dá příprava celé akce, aby byli
spokojeni jak účinkující, tak i diváci. Kolaja v Hati má rok od roku vyšší úroveň.
Různorodost souborů a stálé zdokonalování forem výstupů, včetně průvodního slova
pořadatelů, vytváří Kolaju pokaždé jinou a vždy originální. Nedělní listopadové
odpoledne v Hati bylo časem setkání nadšenců, milovníků folkloru, kteří se snaží
uchovat to, co z lidové kultury ještě zbylo. Odměnou za vystoupení je potlesk diváků
a na závěr sladká tečka. Na stolech se objeví talíře dobrých haťských koláčů a voňavé
kávy. Koláče plněné mákem a tvarohem mají ještě jednu zvláštní příchuť – voní
v nich Kolaja. Dnes se rozcházíme a snad zítra přijdou další a třeba po čase i dnešní
písně zlidoví a stanou se folklorem pro příští generace.
Anna Malchárková

Vážení a milí spoluobčané,
možná už tušíte, o čem budou následující řádky, avšak
nedá mi to, abych v tomto čísle zpravodaje nezmínil
akcemi nabité období adventu, vánoc a Nového roku.
Jak se stalo v naší obci tradicí, toto poslední údobí roku
je vždy spjato s různými příležitostmi navštěvování a
setkávání se. Jsou akce typu adventních výstav,
nakupování vánočních dárků, společných pečení
vánočního
cukroví
a
zdobení vánočních dekorací
nebo na druhé straně umírnění sebe sama, relaxování či
navození blížící se slavnostní vánoční atmosféry v kruhu
svých blízkých. Obecní úřad v Hati a členové kulturní
komise pro vás připravují již tradiční události, které si
mnozí z vás již oblíbili a my jsme rádi, že vám tyto akce
znovu můžeme nabídnout. Určitě o všech dalších
doprovodných akcích v tomto období se dozvíte na jiném
místě tohoto zpravodaje, já bych vás ovšem chtěl pozvat
do kulturního domu v pátek 21. 12. na další setkání u
„Vánočního ladění“ . Začátek je naplánován na 18 hodin
a je pro vás vážení spoluobčané přichystán krásný
program se spoustou kouzelných, již ryze vánočních melodií, ale nejen to. Snažili
jsme se program malinko „ozvláštnit“, a snad si přijdou na své úplně všichni, to
znamená i Ti z vás, kteří si rádi také zazpívají. V programu vystoupí samozřejmě
všichni naši známí mladí hudebníci z naší obce, ale pozvání přijalo i pár hostů, ...tak
se nechte trošku překvapit. (Pro účast na této akci je nutná rezervace míst u stolů u p.
Kalvarové na OÚ, tel.:595020666).
Vánoční doba to je také pro mnohé návštěva kostela a potažmo pak půlnoční mše
svatá. V našem chrámu sv. Matouše letos slavnostní půlnoční mše svatá bude 24.
12. v 21 hodin. Tuto jedinečnou a neopakovatelnou slavnost bude svým zpěvem
doprovázet náš sbor sv. Matouše a zazpívá části z Te Deum francouzského
skladatele M. A. Charpentiera (viz níže).
Tradiční zpívání pod vánočním stromem se uskuteční na svátek sv. Štěpána, tj. 26.
12. v 16.30 hodin u kulturního domu. Zpívat budeme koledy, tak, jak je zpívali naši
dědové a babičky – ze starých knížek (ale ty si nosit nemusíte).

Poslední událost, o které bych se chtěl zmínit
už spadá do nového roku, konkrétně na neděli
6. 1. 2013. V tento den se v našem kostele sv.
Matouše rozezní hudba barokních mistrů, ale
rovněž W. A. Mozarta nebo J. J. Ryby. Milí
spoluobčané srdečně vás zvu na tradiční
„Tříkrálový koncert“. Začátek koncertu bude
v 16 hodin. Nevím, jak bych vám nejlépe
udělal upoutávku či pozvánku na tento
koncert, ale troufám si říct, že tato akce bude
něco výjimečného, ať už tím jak se náš skvělý
sbor sv. Matouše představí nebo vystoupením
vynikající mladé sopranistky Veroniky
Holbové (letos vystoupila na koncertu Hudba nezná hranic). Tato mladá dáma za
poslední půlrok sklízí nejen ovace a čím dál víc se dostává do povědomí svým
pěveckým uměním, ale rovněž i, přes své mládí, svým šarmem a bezprostředností.
V listopadu tohoto roku dosáhla obrovského úspěchu na mezinárodní soutěži
„Musica Sacra“ v Římě, kde v celosvětové
konkurenci obsadila fantastické 3. místo!
Hlavním bodem programu ovšem bude hudba.
Vrcholem programu bude slavná, nádherná,
monumentální
skladba
Marc-Antoine
Charpentiera Te Deum pro 4 sólové hlasy, sbor,
orchestr a varhany. Pro tento účel, abychom
docílili majestátního zvuku této skladby, jsme
opět pozvali sbor sv. Anny z Krzyzanowic a také
poprvé sbor z Píště. Pokud tedy vše vyjde,
představí se vám na 80
zpěváků!
1

Vážení spoluobčané, opravdu upřímně se těším na nadcházející období, už
méně se těším na fakt, že nám zase uběhl jeden rok a my jsme o něco starší, ale s tím
jak tak nic neuděláme, snad jen můžu za sebe i celou kulturní komisi poděkovat za
vaší přízeň, za všechnu vaši podporu a rád bych vám všem popřál vše dobré i do toho
dalšího roku, ze všeho pak nejvíc pevné zdraví a hojnost Božího požehnání.
Za kulturní komisi – Mgr. Pavel Kozel

POZVÁNKY

Kulturní komise při Obecním úřadě v Hati Vás
všechny srdečně zve na letošní

OBECNÍ PLES
který se koná v sobotu 5.1.2013
ve 20.00 hod
v sále Kulturního domu v Hati.
K tanci, poslechu a dobré pohodě hraje
skupina Viktorie
Předprodej vstupenek u p. Kalvarové na Obecním úřadě v Hati.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

My jsme byli první…..
Nový školní rok pro naši třídu znamenal i výzvu.
Chceme vyhrát soutěž ve sběru starého papíru. Celá třída se
na sběr chystala. Ale nakonec jsme byli " pouze " druzí. Všichni
nedonesli. A tak když byl vyhlášen sběr žaludů a kaštanů, řekli
jsme si, že to nám už nikdo nesmí sebrat. Přinesli opravdu
všichni a tak jsme s očekáváním čekali na vyhlášení. Konečně
tu
byl čtvrtek, 15.11. !!!! Někteří to málem nevydrželi.
V tělocvičně byly vyhlášeny výsledky branného závodu, sběru
starého papíru a pak pro nás nejvíc očekávaný sběr žaludů a kaštanů. Ceny
dostalo dvacet nejlepších sběračů a pak to přišlo!! Byli jsme p r v n í !!! A taky
jsme se zúčastnili opravdu všichni.
Vyhráli jsme poukaz na výlet s opékáním buřtů, který uplatníme na jaře. Bude to
celodenní hra, plná překvapení. Už se těšíme. A to jsme ještě dostali zákusky a pár
sladkostí. Příští rok budeme určitě sbírat zase. Vždyť při sběru byla legrace a výhra

stála za to! Díky p.uč. Jurenkové, která nás pořád motivovala i p.uč. Dudové, která
soutěž vyhlásila, jsme si splnili cíl. A už aby bylo jaro...

4.třída
Celý měsíc říjen u nás ve škole probíhal sběr
žaludů a kaštanů. Aby se dětem lépe sbíralo, vyhlásili
jsme soutěž o nejlepšího sběrače a o nejlepší sbírající
kolektiv. Do sběru se zapojilo 96 žáků, mnohdy i
s celými rodinami. Celkem jsme nasbírali 2708
kilogramů žaludů. Nejlepších dvacet dětí bylo odměněno
sladkostmi a věcnými cenami. Nejlepšími sběrači byli
Vilčová Magdaléna (121kg), Kekelák Matěj (133,4kg) a
Tomáš Kalvar (247,4). Nejlepší byl kolektiv 4. třídy,
nasbírali 880 kg a kromě sladkostí si „vysbírali“ i poukaz na výlet. Jeden z myslivců
nás velice překvapil, když pro všechny „sběrače“ dovezl zákusky. Myslím, že žáci
naší školy udělali radost nejen myslivcům, ale i zvířátkům a v neposlední řadě sami
sobě dobrým skutkem. Ještě jednou všem zúčastněným děkujeme.
Mgr. Monika Dudová

Podzim je krásný především svou barevností
Přečtěte si, jak toto roční období vnímají malí „básníci“ z 5. třídy. Zde jsou jen
některé verše, ale věřte, že i ostatní dílka byla velmi zdařilá. Děti trošku zapojili i své
rodiče a tak vznikla hotová umělecká díla.
Podzim
Natálie Šrubařová

Podzim
Aneta Czichonová

Hnědá, žlutá, oranžová,
to jsou barvy podzimu.
Pouštíme na poli draka,
koledujeme si o rýmu.

Podzim je tu, listí padá,
začínají bolet záda.
Pouštím draka barevného,
jako listí spadaného.

Ptáci zase odlétají,
ale hnízda zůstávají.
Na jaře zas přilétají,
mláďata v nich vychovají.

Svetr beru na sebe,
nechci nemoc, „ ne,ne,ne,“!
A s přídavkem vitamínů,
nebudu mít nikdy rýmu.

Barevný podzim
Vlastimil Mec
Na podzim barvy zrají,
listy ze stromů opadávají,
žloutnou, hnědnou a červenají
s větříčkem si pohrávají.

Podzim
Pavlína Gospošová
Podzim nám obarvil listy stromů,
my se jdeme obléci domů.
Ptáci tady zatím ještě zpívají,
ale na velký odlet se už chystají.

Vlaštovičky na drátech sedají,
na cestu dlouhou se chystají.
Děti pouští draky
a my půjdem taky.

Do teplých krajin poletí
a po zimě zase přiletí.
Pole jsme už sklidili
a zahrádky jsme poryli.

Zima už se blíží,
úroda se sklízí.
Podívej se babičko,
jaké krásné jablíčko.

Ranní mlha padá k zemi,
z toho už i smutno je mi.
Vítr fouká zas a zas,
ráno už nás vítá mráz.

Červená se, žlutí,
já si ho dám s chutí.

Děti už pouštějí draky,
na nebi se množí mraky.
Zanedlouho z nich,
se bude sypat sníh.

Podzim přece krásný je, každý se raduje….

Podzim
Tomáš Kalvar

Podzim
Jakub Schenk

Podzim krásná doba je, dobře se na to repuje.
Kde se vzal, tu se vzal, Z větví
pořád listí padá, je strakaté jako naše kráva. podzim na dveře zaklepal.
Světla je čím dál méně, učení čím dál víc,
Listí padá, to je krása,
úlohy si rychle píšu a peláším pryč.
nad tou krásou srdce jásá.
Z komínů se venku valí hustý černý dým,
sousedi zas zatopili, kdoví asi čím.
Sousedka s metlou po cestě kráčí,
silnici ji zablátili zase ňáci sráči.

Příroda, když ráno vstává,
jinovatkou přikrášlit se dává.
Vítr z polí začne foukat,
zima na nás bude koukat.

Fouká silný vítr, sem tam padá sníh,
rodiče už zase prudí, čepku si musím vzít.
Do školy se ráno těším, tento rep vám chci říct,
žákajdu úči dávám, jedničku chci mít.

Ze sklepa už tahám sáně,
těším se, až vlezu na ně.
Až z oblohy vločky poletí,
to bude něco pro děti!!

Podzim
Sára Horsinková
Z komína se kouří
a je den před velkou bouří.
Děti si na ulici hrají,
přitom listy sbírají.
Traktory na poli orají,
půdu na zimu chystají.
Rodiče s dětmi draky pouštějí,
také se hodně nasmějí.
Druhý den bouře nastala,
lidi do domu zahnala.
A z tepla domu se dívají ven,
co se děje za oknem.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Plačková Hildegarda
Plaček Osvald
Kučerová Ingeborga
Gospošová Eliška
Jiřík Ervín

84 let
83 let
81 let
80 let
80 let

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

