VYBRÁNO

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

-

-

-

Žádostí o poskytnutí sponzorského daru do tomboly na ples Unie rodičů při ZŠ a MŠ
Hať
Žádostmi vlastníků zemědělských pozemků o vytýčení v terénu a úpravu pozemku
vyčleněného v rámci KPÚ pro polní komunikaci
Žádostí Střediska rané péče Ostrava o částečnou úhradu nákladů spojených
s poskytováním služeb občanům naší obce
Žádostí příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o schválení převodu zlepšeného
hospodářského výsledku za rok 2012 do rezervního fondu
Návrhem na aktualizaci jednacího řádu rady obce
Žádostmi o majetkoprávní vypořádání částí pozemku p.č. 3626 k.ú. Hať
Nabídkou TV Polar s.r.o. Ostrava na zajištění zpravodajských relací v rámci jejich
vysílání
Návrhem rozpočtu na rok 2013 Sdružení obcí Hlučínska, jehož je obec Hať členem
Žádostí Charity Opava a Okresního fotbalového svazu Opava o podporu 12.ročníku
charitativní akce „Pomozte postiženým dětem“
Návrhem Mandátní smlouvy předložené společností HRAT s.r.o. se sídlem v Třinci
na zajištění výběrového řízení na dodavatele stavby „Zateplení a výměna výplní
otvorů kulturního domu v Hati“
Nabídkou vydavatelství Proxima Bohemia s.r.o. se sídlem v Praze na prezentaci obce
v publikaci „Encyklopedie ČR – města a obce“
Návrhem na doplnění technologie v budované ČOV o rotační síto
Návrhem na uzavření Dodatku č.5 ke Smlouvě o závazku veřejné služby mezi obcí
Hať, Veolií Transport s.r.o., jako dopravcem, a Koordinátorem dopravy ODIS o krytí
ztrát v autobusové dopravě v roce 2013
Návrhem na podání žádosti o dotaci z OPPS ČR – PR na realizaci společného
projektu s Gminou Krzyzanowice s názvem „Výstavba cyklotrasy Hať –
Krzyzanowice“
Nabídkou společnosti Tipa s.r.o. se sídlem v Opavě o poskytování internetového
připojení pro knihovnu Hať v období po 28.3.2013
Návrhem na spolupráci při organizaci koncertu pěveckého sboru OMNIA ze Žiliny,
konaného dne 10.3.2013 v chrámu sv.Matouše v Hati
Připomínku občanky obce k podlaze v prostorách Domu služeb.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Možnosti jak vytápět
Uhlí volí mnoho lidí především z finančních důvodů. Vytápění uhlím se může velkou
měrou podílet na znečištění ovzduší. Problematickou kombinací bývá zejména starý kotel
se špatnými parametry spalování a nízkou účinností s použitím málo kvalitního uhlí. Při
tomto způsobu vytápění může vznikat velké množství zdraví škodlivých látek, ať už jde o
oxidy síry a dusíku, těžké kovy či polyaromatické uhlovodíky. Pokud tedy chcete vytápět
uhlím, je nutné mít především kvalitní kotel s vysokou účinností spalování a spalovat
pouze kvalitní uhlí.
Zemní plyn patří mezi paliva s vysokou výhřevností. Zemní plyn je fosilní palivo s
nejnižším obsahem uhlíku a při jeho konečném využití, např. při výrobě elektřiny nebo
při vytápění, dochází k minimálním emisím oxidu uhličitého. Jediným problémem
spalování zemního plynu mohou být emise oxidů dusíku - směs oxidu dusnatého (NO) a
dusičitého (NO2). Špičková zařízení však dnes produkují ve srovnání se staršími
spotřebiči pouze 10 % původních emisí oxidů dusíku.
Biomasa představuje nejstarší možnost vytápění. Biomasou se v širším smyslu rozumí
veškerá hmota organického původu, pro vytápění pak původu rostlinného. Jde tedy jak o
klasické topení dřevem, tak také pomocí dřevní štěpky, dřevních briket, dřevních pelet či
popřípadě takzvaných biopelet (pelety z nejrůznějších druhů fytomasy - např. šťovík,
řepková či kukuřičná sláma). Brikety a pelety jsou vyrobeny ze slisovaného dřevního
odpadu, který se díky nim využije. Ekologickou výhodou vytápění biomasou z pohledu
ochrany ovzduší je, že při spalování dřevní hmoty nevznikají emise oxidu siřičitého a síra
není vázána ani na vznikající nepatrné množství popelu (na rozdíl od fosilních paliv),
který je dále využitelný jako palivo, a nižší je rovněž tvorba oxidů dusíku. Výhodou
dřeva je také to, že za předpokladu jeho dostatečného vysušení lze v moderních kotlích
dosáhnout účinnosti spalování až kolem 90 procent.
Tepelná čerpadla fungují na principu odebírání energie z okolního prostředí (z půdy,
vody, vzduchu, odpadního tepla apod.). Toto přírodní, takzvané nízkopotenciální teplo o
nízké teplotě obsažené ve vodě, půdě nebo vzduchu (které samo o sobě je pro vytápění
nevyužitelné), dokáží tepelná čerpadla využít a převést je na teplo o vyšší teplotě, které
již použít lze. Ta část vyrobené energie, která odpovídá využité energii okolního
prostředí, je pak chápána jako energie obnovitelná. Tepelná čerpadla jsou tedy schopna
využít elektrickou energii ze sítě mnohem efektivněji než jiná zařízení a stávají se tak
významnými nástroji snižování energetické náročnosti a tedy i jakousi ekologičtější

alternativou běžných elektrických zdrojů vytápění, jelikož ze 60 až 70 procent využívají
přírodní energii.
Solární energii lze pomocí speciálních zařízení - solárních kolektorů - využívat v
rodinných domech i pro přitápění (sluneční energetický systém na vytápění přitom kryje
asi 25 - 30 procent z celoroční spotřeby tepla, a to především v okrajových měsících
topného období). Další možností je využití technologie fotovoltaických panelů, které
sluneční energii přeměňují na energii elektrickou, kterou je pak mimo jiné také možno
využít k vytápění.
Zpracovalo sdružení Arnika v rámci projektu "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům".
Projekt "Topíme ohleduplně k přírodě i sousedům" podpořil Státní fond životního prostředí v Programu
neinvestiční podpory projektů zaměřených na aktuální témata z oblasti ŽP – "Rizikové látky z domácích
topenišť a dopravy a cesty k jejich snižování“.

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám podal stručnou informaci o stavbě „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“.
I přes zimní klimatické podmínky práce na stavbě pokračovaly, ovšem v omezeném
rozsahu. Výkopové práce na hlavním řádu pokračovaly na MK K Hubertu, zároveň
s hlavním řádem byly provedeny přípojky s osazením čerpacích šachtic k rodinným
domům. Práce neprobíhaly pouze na tomto úseku, ale rovněž přípojky a usazování
čerpacích šachtic se provedlo na MK U Bečvy a na MK Rychlovecká.
Na objektu ČOV se prováděly dokončovací obkládačské práce, byl zahájen obsyp
objektu ČOV a kalového hospodářství.
Měsíc březen by měl být měsícem, kdy budou domovní čerpací šachtice dle
harmonogramu stavby postupně osazovány technologií, tzn. čerpadlem a osazením
ovládacích elektroskříní.
Samozřejmým předpokladem pro to, aby mohl být naplněn harmonogram stavby, je
nutnost, aby nemovitosti, které již jsou osazeny domovní čerpací šachticí, měly
provedenou elektropřípojku pro danou šachtici včetně elektrorevize. Po montáži
technologií bude následovat přepojení kanalizace Vaší nemovitosti na čerpací domovní
šachtici a následně na čističku odpadních vod.

Měsíc červen letošního roku by měl být měsícem zahájení zkušebního provozu
čističky odpadních vod. Právě proto Vás v každém vydání zpravodaje žádám o provedení
přípravy pro montáž technologie a následné propojení kanalizace Vaší nemovitosti.
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám poděkoval za Vaši tolerantnost,
trpělivost a obezřetnost spojenou s kvalitou našich komunikací. I přes veškerou snahu
dodavatele stavby, tzn. několikeré dosypávání a zhutňování vykopaných částí
komunikace je stav komunikací dotčených stavbou zvláště v zimním období velmi
špatný. Věřím, že s příchodem jarních měsíců se stav podstatně zlepší.
Dovolte mi, abych Vás opětovně poprosil, požádal o pochopení, trpělivost a
zvýšenou ostražitost. Hlavně apeluji na všechny účastníky silničního provozu, zvláště na
řidiče motorových vozidel, aby dodržovali omezující dopravní značení, hlavně omezení
rychlosti na všech komunikacích dotčených stavbou.
Werner Vyletělek, místostarosta obce

Realizace protipovodňových opatření v obci
Již dlouhá léta je jednou z priorit vedení obce vybudování protipovodňových
opatření, která by snížila riziko povodní v naší obci. Aktivity jejich naplnění směřovaly
dvěma směry.
První byl zaměřen na realizaci protipovodňových opatření v nezastavěné části obce a
nosným pilířem nejen pro jejich vypracování, ale také pro realizaci, měly být Komplexní
pozemkové úpravy (KPÚ). Druhý směřoval na opatření, která by byla realizovaná
v zastavěné části obce a to zejména na vodní nádrži nad obcí a při úpravě koryta vodního
toku Bečva. V obou případech byla obec iniciátorem aktivit směřujících k naplnění
konečného cíle, ale ani v jednom případě nebyla investorem. To znamená, že přes snahu
být nápomocní při řešení problémů, zejména majetkoprávních, které se při přípravě
projektů vyskytovaly, neměla obec možnost zásadně ovlivňovat postup prací. Tak se
stalo, že například KPÚ probíhaly v obci více jak 10 let. Jejich cílem bylo mimo jiné také
vypracovat v nezastavěné části obce systém opatření, která by zajistila co nejdelší
zadržení přívalových vod mimo zastavěné území obce a následně jejich postupný
neškodný odtok do koryta vodního toku Bečva. Jednalo se zejména o návrhy týkající se
vybudování zatravněných vsakovacích pásů, valů a příkopů pro svedení přívalových vod.
Hlavní opatření však spočívá ve vybudování čtyř suchých retenčních nádrží – poldrů na
katastru obce. Investor KPÚ, kterým bylo Ministerstvo zemědělství ČR - Pozemkový
úřad Opava ve spolupráci s obcí nakonec zvládl i tu nejtěžší překážku, kterou bezesporu
bylo majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků, které bylo třeba vyčlenit pro
realizaci protipovodňových staveb. Troufnu si říci, že bez KPÚ, kdy majitelé dostali za
pozemky náhradu, by samotná obec tuto situaci v daném rozsahu nebyla schopna
realizovat. KPÚ byly dokončeny v prosinci roku 2010 jejich zapsáním do Katastru
nemovitostí. Od té doby probíhala příprava na samotnou realizaci jednotlivých staveb.
V minulých letech byla postavena retenční nádrž „Poldr – Mareš“. V listopadu loňského
roku byla zahájena stavba další retenční nádrže „Poldr – Cigán“ v lokalitě za bývalou
provozovnou Braneckých železáren, dnes nemovitost manž. Cigánových. V březnu
letošního roku by měla být zahájena i stavba třetího poldru „Otavová“ a to v údolí za paní
Otavovou. Bohužel, díky naprostému nepochopení jednoho majitele pozemku, který
v současné době není našim občanem a jehož pozemek není dotčen stavbou retenční
nádrže „Pískovna“, ale pouze jako vlastník sousední nemovitosti byl účastníkem
stavebního řízení, nebyla úspěšná žádost o dotaci na realizaci zmíněného poldru
„Pískovna“. Poldr, který je pro ochranu naší obce nejdůležitější a také největší by měl
stát na Křižanovické cestě. Musíme věřit, že se podaří v nejbližším období získat finanční
prostředky i na stavbu tohoto poldru.
Požadavky na realizaci opatření v zastavěné části obce směřovaly především na
správce vodního toku Bečva a dotýkaly se opatření na retenční nádrži nad obcí a úprav

koryta vodního toku Bečva, zejména v úseku betonových opěrných zdí a navazující části
až po louky za obecním úřadem. Je třeba říci, že bývalý správce vodního toku Bečva,
Zemědělská vodohospodářská správa Ostrava, začal realizovat některá opatření na vodní
nádrži. Provedl její odbahnění a výstavbu nového bezpečnostního přelivu, který byl
zkolaudován v roce 2008. Na nátlak obce byla zahájena projektová příprava na realizaci
stavby „Zkapacitnění koryta vodního toku Bečva“. Cílem bylo provést v korytě taková
opatření, která by umožnila převedení povodňové vlny Q100 a tudíž by nemělo docházet
k vybřežování vody z koryta v již výše uvedených úsecích.
Od 1.1.2011 se novým správcem vodního toku Bečva stalo Povodí Odry s.p. Ostrava.
Nový správce převzal rozpracovaný projekt na úpravu koryta a v roce 2012 jej upravil,
přes nesouhlas obce, na Q20. Pozitivem je, že Povodí Odry zařadilo tuto stavbu
v rozpočtované hodnotě cca 15 milionů Kč do plánu investic na rok 2013. V současné
době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby, která by měla být zahájena v jarních
měsících a dokončena v říjnu letošního roku. Rozsah úprav bude v délce cca 2km a bude
se týkat jak úprav dna, tak i úprav břehů v daném úseku vodního toku Bečva.
Pokud by se podařilo zrealizovat všechny výše uvedené stavby na katastru naší obce,
byl by to významný krok ke snížení rizika povodní v naší obci.

Větrná elektrárna
Jistě každý z nás zaznamenal, že od konce měsíce listopadu loňského roku se nad
obcí tyčí stříbrný tubus s třílistým rotorem větrné elektrárny. Investorem stavby je
SWPOW s.r.o. se sídlem v Ostravě. Stavba byla zkolaudována v prosinci loňského roku a
od té doby by měla dodávat do sítě 1,8MW. Měla, ale jak je vidět není tomu tak každý
den. Někdy, i když fouká i poměrně silný vítr, se vrtule netočí, jindy i při slabém vánku
se točí. Příčnou jsou poruchy, které tuto stavbu od uvedení do provozu provází. Jak
sdělili technici montážní společnosti Westas bude trvat 3-4 měsíce, než se podaří
vychytat všechny problémy.
Pro informaci uvádím několik technických údajů:
- výška dříku větrné elektrárny je 95 m
- rotor se 3 listy má průměr 100m
- celkový výška technologie ja 145m
Pavel Kotlář, starosta obce

INFORMUJEME
■ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na začátek dubna VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v roce 2013
a mají zájem o účast na této akci, nechť se dostaví s rodným listem a občanským
průkazem matky na obecní úřad do 25.3.2013.
Touto cestou se na Vás obracíme z důvodu platnosti zákona č. 101/2000Sb., o ochraně
osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č.
133/2000Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon
o evidenci obyvatel).
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
O přesném termínu konání akce budou rodiče informováni
s dostatečným časovým předstihem, obdrží pozvánku na
uvedenou akci.
Těšíme se na Vás.
■ Platba vodného za období 07-12/2012
Platbu vodného za II.pololetí roku 2012 proveďte v pokladně OÚ (přízemí) v termínu
od 4.3.2013 do 14.3.2013
Pokladní hodiny
pondělí
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
úterý
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
středa
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
čtvrtek
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
Informace o bezhotovostní platbě na tel. čísle 595 020 665, e-mail: obechat@obechat.cz.
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1.
2.
3.
4.
5.

Hlučínsko: mezinárodní veletrh turistických možností v regionech – Regiontour
Hať: dětský maškarní ples
Darkovice: nový prapor pro myslivecké sdružení
Kravaře: Ples Hlučínska
Hať: nová třída v mateřské škole

6.
7.
8.
9.

Hať: zápis budoucích prvňáčků
Kobeřice: Masopustní rej
Dolní Benešov: setkání Místní akční skupiny Hlučínsko
Hlučínsko: akce s názvem Usměvavé lyžování

■ Darování krve se starosty Hlučínska

■ Změna termínu svozu velkoobjemových kontejnerů a kontejnerů na nebezpečný
odpad v roce 2013
Upozorňujeme Vás, občany, že u termínů svozu velkoobjemových a nebezpečných
odpadů došlo ke změně. V minulém čísle jsme informovali, že termíny svozu budou
v sobotu 30.3.2013 a 7.9.2013.
Nový termín odvozu odpadů je sobota 6.4.2013. Termín 7.9.2013 se nemění.
Kontejnery budou tedy přistaveny:

sobota 6.4.2013 a 7.9.2013
vždy od 7.00 -11.00 u technického dvora, ulice Na Stráni
a od 12.00-16.00 na parkovišti u prodejny Tempo na dolní Hati.
Využijte možnosti odevzdat bezplatně své odpady svozové firmě!!!
■ Bazar dětského oblečení, hraček a potřeb pro děti – jaro, léto

23.3.2013 v KD Hať, od 8.00-13.00 hodin
Milé maminky, máte doma spoustu oblečení po vašich dětech a chtěli by jste je prodat?
Nebo naopak potřebujete pro vaše děti oblečení, či různé jiné věci a nechcete kupovat
drahé nové? Pak si přijďte nakoupit.
Zaujala-li Vás tato nabídka, využijte této příležitosti a kontaktujte:
Janíková Lenka, mobil: 777 185 216, email: janiklenka@seznam.cz
(prodejní místa se rezervují za symbolickou cenu 50,- Kč)
Bazar je pořádán pro soukromé osoby, není určen pro podnikatele podnikající v
oboru bazarového oblečení.
■ KONZULÁRNÍ DNY Velvyslanectví Spolkové republiky Německo - Praha
V Kravařích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové
republiky Německo Praha v BULY ARÉNĚ Kravaře
Datum:
Úterý 09.04.2013 v pracovní době od 08:00 do 12:00 hod. a od 13:00 do 17:00 hodin
Středa 10.04.2013 v pracovní době od 08.00 do 12:00 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.
- držitelé německého státního občanství mohou požádat i o vystavení německého
občanského průkazu, i když mají trvalý pobyt v České republice … postup viz
www.prag.diplo.de … odkaz Personalausweis
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 6 let: 900,-Kč (platnost pasu 6 let) … není biometrický pas
Žadatelé do 24 let: 1.800,-Kč (platnost pasu 6 let)
Žadatelé nad 24 let: 2.300,-Kč (platnost pasu 10 let)
V případě dotazů Vám poradí
Mgr. Josef MELECKÝ
M: 602 502 478
Mail: josef.melecky@provalve.cz

POZVÁNKA
Zveme Vás na koncert pořádaný ve spolupráci s obcí Hať

KULTURA
Vážení spoluobčané,
adventní a vánoční doba je již nenávratně pryč (a já jsem se bohužel ke psaní dříve
nedostal), avšak dovolte mi prosím ještě malé ohlédnutí právě v souvislosti s tímto
zmíněným obdobím. Přece jen mi to nedá, abych se o tom alespoň krátce nezmínil a také
poděkoval, Vám spoluobčanům, za Vaši přízeň a účast na našich obecních kulturně
společenských akcích. Rok od roku Váš zájem o společenské dění v obci roste a to je
přinejmenším povzbudivé. Samozřejmě velké poděkování patří obecnímu úřadu v čele
s panem starostou, bez jejichž materiální pomoci bychom těžko mohli věci takto na
úrovni uskutečnit. Poděkování, a ne malé, patří rovněž členům kulturní komise za
organizaci a přípravu, ať už se jedná například o vítání občánků, zpívání pod vánočním
stromem nebo také pomoc při různých koncertech a vystoupeních.
Zde by se nejspíš hodilo připomenout si uplynulé akce na přelomu roku, ale hodnotit
je mi nepřísluší. Snad jen z ohlasů a různých reakcí mohu malinko soudit, že se naše
snažení neminulo účinkem a to je vždycky příjemný pocit, když se dokáže lidem udělat
radost. Ze svého pohledu mám radost samozřejmě také, když vidíme např. zcela !!!!
zaplněný kulturní dům ( 21. 12. 2012 „Vánoční ladění“ ) nebo zpívající občany u
vánočního stromu (26. 12.) a nebo velmi početně zaplněný kostel sv. Matouše u
příležitosti Tříkrálového koncertu (6. 1. 2013). Toto je, myslím smyslem a snahou
každého, kdo se pohybuje v tomto světě – světě společenských setkání na jakékoliv
úrovni. V neposlední řadě díků je ovšem důležité zmínit i další protagonisty našich
kulturních aktivit. Jsou to z velké části naši mladí spoluobčané, kteří se podílejí na těchto
akcích svým zájmem, uměním, ochotou něco udělat ve svém volném čase. A věřte, že je
to někdy velká oběť nalézt v tom rychle plynoucím životě ještě další čas chodit například
na zkoušky nebo přípravu, atd..... Jsou to všichni ti naši nadaní zpěváci a hudebníci, kteří
by si jistě zasloužili vyjmenovat, ale také je potřeba vyzdvihnout naše zpěváky ze sboru
sv. Matouše.
Náš sbor se rozrostl, myslím, jak početně, tak uměleckou úrovní a snad jsme na
prahu dalšího období, kdy budeme moci navázat na tak velmi pozitivní hodnocení při
účinkování o letošních vánočních svátcích, kde jsme uvedli a zazpívali slavné dílo
francouzského barokního skladatele M. A. Charpentiera Te Deum pro sóla, sbor, orchestr
a varhany. V našem chrámovém sboru zpívají jednak lidé, kteří mají zpěv a hudbu rádi,
ale také zpívají celé rodiny, rodiče se svými dětmi, a jelikož patříme do jedné farnosti
s obcí Darkovice, tak rovněž z této obce přichází do sboru mnoho zpěváků. Za to jim
všem patří obrovské uznání a poděkování a velmi se těším, že v tomto trendu budeme i

nadále pokračovat. Už nyní se naše snažení ubírá k velikonočním svátkům a pak snad i
k dalším liturgickým slavnostem v obou kostelech – v Hati i Darkovicích.
Poslední odstavec mého článku již předesílá další tradiční akci, kterou se již stal
koncert „Hudba nezná hranic“. Letos je to trošku složitější, jednak v měsíci květnu
začne plánovaná rekonstrukce kulturního domu a je obtížnější nalézt vhodný a volný
termín. Datum koncertu byl tedy stanoven na neděli 21.4.2013. Berte to milí spoluobčané
jako takovou první pozvánku na náš koncert, který se jako každoročně bude skládat ze
spousty slavných melodií a kde vystoupí opět další, nejen naši, mladí umělci – studenti
uměleckých škol a další hosté.
K bližšímu programu a pozvánce se snad ještě budu moci vyjádřit v dalších číslech
zpravodaje.
Za kulturní komisi – Mgr. Pavel Kozel

Pozvánka:

Jak už bylo zmíněno, sbor sv. Matouše se rozrůstá co do počtu, ale na
druhé straně u nás neplatí žádný „stop“ stav, abychom mezi námi nepřivítali další
zpěváky a zpěvačky (dívky, chlapce, ženy, muže). Proto určitě rádi uvítáme další hudbu a
zpěv milující adepty. Obnáší to jen mít chuť zpívat a docházet do zkoušek, které většinou
pořádáme před konkrétní akcí. Také je to trochu o schopnosti vnímat hudbu a rytmus, ale
v zásadě a lidově řečeno, kdo má trošku hudební sluch klidně přijďte mezi nás. Zkoušíme
v krásné nové budově „Archy“ (u fary) a první zkouška je 8.3.2013 v 18h.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Školní půlrok v družině za námi
Přestože to vypadá, že byl začátek školního roku 2012/2013 včera, mají již děti za
sebou 5 měsíců školní docházky. Stejně jako v loňském školním roce, i tento rok
navštěvuje školní družinu 30 dětí, což je plný stav.
V září jsme s dětmi zahájili celodružinovou hru - děti sbírají hvězdičky, které mohou
získávat za pěkné chování a aktivitu v družině. Na konci každého měsíce jsou
nejšikovnější děti odměněny. V září si děti vyrobily papírové draky, z papíru dále ježka,
koníka a krabičku. V říjnu (stejně jako v září) jsme využili pěkné počasí k pobytu na
zahradě. Děti sbíraly venku přírodniny, např.kaštany, ze kterých následně vyráběly
zvířátka.Venku jsme také skládali a pouštěli vlaštovky, kreslili křídami na chodník. Z
papíru děti vyráběly listy, hříbky, parník, loďku, netopýra, ptakoještěra. Děti si
vyzkoušely, že se obrázky dají vytvářet i pomocí čaje. V říjnu jsme se zúčastnili výtvarné

soutěže školních družin Hlučínska, hlavním námětem byl koník. Tato soutěž dopadla
velmi dobře, Lenka Witassková ze 4.třídy obsadila 1.místo ve své kategorii. V listopadu
děti kreslily velké vrány, které zdobí školní jídelnu. Také si vyráběly zvířátka z vatových
koleček. Častým tématem obrázku dětí byl Mikuláš, anděl a čert. Hodně času jsme
věnovali kreslení obrázků do soutěže týdeníku 5+2 Opavsko na téma: Oblíbená postava z
knihy. Přestože ani jedno z dětí ve velké konkurenci nezískalo cenu, bylo velkým
úspěchem uveřejnění obrázku Natálky Kořistkové (2.tř.), Julie Smolkové (3.tř.) a Adama
Gajdošíka (2.tř.) v tomto týdeníku.
V prosinci si děti vyrobily papírové ozdoby na stromeček, figurky Mikuláše, anděla,
čerta. Ozdobily stromeček na chodbě budovy a také si krásně vyzdobily celou družinu.
14.12. proběhl v družině kurz korálkování spojený s prodejní výstavkou ručně vyráběné
bižuterie. 21.12. měly děti v družině pod stromečkem připraveny dárečky.
V lednu po zimních prázdninách si děti vyráběly zvířátka a postavičky z rolek papíru, z
vlny chobotničky a panenky. S dětmi jsme také využili sněhové nadílky k hrátkám
venku.
Dětem přeji stejně úspěšnou druhou polovinu školního roku! Touto cestou také
děkuji "dospělákům" za materiální pomoc, která přispívá k větší spokojenosti vašich dětí.
Více informací a kompletní fotogalerii družiny naleznete na skola.vaclavik.savana.cz.
Soňa Mílová, školní družina

Štěpán Kupka, 1.tř.
Dinosaurus

Ester Plačková, 3.tř.
Harry Potter

Lenka Wittassková, 4.tř.
Ariel

Maškarní ples
Dnes je svátek velký bál,
děti mají karneval.
Naše milé maminky,
ušily nám sukýnky.
To je krásy napohled,
pohádky jsou tady hned.
Pohádkový sen se splnil i našim dětem a to v neděli 27. ledna v Kulturním domě
Hať, kdy se uskutečnil Dětský maškarní ples. Poděkování patří všem rodičům, kteří se
přišli se svými dětmi pobavit. I přesto, že hodně dětí bylo nemocných, byl sál naplněn.
Děti měly velkou radost z toho, že mohly přijít oblečeny v nádherných a hlavně
autentických maskách. Především zásluhou všech rodičů, kteří s dětmi tančili a bavili se,
měl ples výbornou atmosféru. Díky Vašim sponzorským darům jsme měli možnost
uskutečnit překrásnou tombolu, ze které měly největší radost právě děti.
Myslím si, že není vůbec jednoduché zajistit pro děti tak pružně připravené zábavné
odpoledne. V mateřské škole jsme se scházeli už dva měsíce před plánovaným termínem
a také jsem zvala rodiče na schůzky k rozdělování úkolů – nákupy, rozdělování cen do
tomboly aj.
Ráda bych poděkovala i maminkám, které se schůzek nezúčastňovaly, ale podílely
se na přípravě plesu pečením domácích zákusků a koláčů.
Velký dík patří všem maminkám, co tento ples organizovaly. Vaší zásluhou byl
dobře připravený program, bohaté pohoštění, výborná obsluha a to vše pod vedením a
organizací paní Lenky Tichopádové, která se tohoto úkolu zhostila na výbornou.
V příštím roce budeme připravovat opět zábavné odpoledne pro děti a to až v březnu
po chřipkové epidemii, aby se maškarního plesu mohlo zúčastnit co nejvíce zdravých
dětí.
Irma Domanská, zástupce ředitele pro MŠ

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Vážení fandové, milé fanynky,
jako už pravidelně, v této roční době, využívám možností a pomocí HAŤSKÉHO
ZPRAVODAJE si Vás dovoluji obeznámit s novinkami v TJ Sokol Hať. Blíží se nám
pomalu jaro a s ním rovněž i fotbalová utkání o body v tabulkách jednotlivých soutěží.
Všech pět našich družstev zahájilo přípravu na tato klání už začátkem ledna a to převážně

v tělocvičně místní ZŠ. Personálně dochází v těchto týmech k minimálním změnám, tudíž
v jarní části soutěže se o body poperou více méně fotbalisté, jenž na náš trávník vybíhali
už na podzim. O mužích A-čka jste se mohli dočíst v Deníku cituji:
Michal Pěntka je na cestě zpět do Hati. Kromě toho klubové vedení dělá na nové
akvizici. „Jedná se o mladého kluka. Nerad bych v této chvíli jeho jméno
prozrazoval. Není to hotové," komentoval asistent haťského trenéra Jiří Konečný.
Hať se nejprve v sobotu 9. února zúčastní halového turnaje v Hlučíně a první
přípravák si střihne až na konci stejného měsíce.
Na nadcházející sezónu se samozřejmě poctivě připravují i členové béčka i všech
mládežnických družstev. Osobně mám největší radost z naší nejmladší kategorie –
benjamínků, kteří se počtem členů řadí k největším oddílům na okrese Opava.
Více o dění v haťském fotbale se všichni členové TJ Sokol Hať budou mít
možnost dovědět na Valné hromadě, která se uskuteční v pátek 15.března 2013 od 18.00
hod. v sále Sokolovny. Následně Vám předkládám neoficiální rozpis zápasů pro jarní
část, ve kterém nejsou zatím zahrnuty dvě odložená utkání našich dorostenců z podzimu.
S přáním sportu zdar
Jiří Cima TJ Sokol Hať

Rozpis týmů TJ Sokol Hať jaro 2013
ŽÁCI
20.4.
21.4.
27.4.
29.4.
4.5.
5.5.
11.5.
12.5.
18.5.
19.5.
25.5.
1.6.
2.6.

so
ne
so
po
so
ne
so
ne
so
ne
so
so
ne

14,00
10.00
13,45

10,00

BENJAMÍNCI
Hať - Bohuslavice

Hať- Bohuslavice
Velké Heraltice - Hať
16,30
14.30

Vřesina - Hať
Hať- Píšť

15,00

Darkovičky - Hať

15,00

Hať - Šilheřovice

15,00
15,00

Kozmice - Hať
Hať - Hlučín

Hať - Darkovice
volno

10,00
15,00

Hať - Šilheřovice
Píšť - Hať

10,00

Hať - Těškovice

MUŽI A
23.3
24.3.
30.3.
31.3.
6.4.
7.4.
13.4.
14.4.
20.4.
21.4.
28.4.
4.5.
5.5.
11.5.
12.5.
18.5.
19.5.
25.5.
26.5.
1.6.
2.6.
8.6.
9.6.
15.6.
16.6.

so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne
so
ne

15.00

15.00

MUŽI B
Hať B – Kozmice „B“

15,30

Darkovice B – Hať B

Hať – SK Bohuslavice

15,30

FK Darkovičky - Hať

17.00

Hať – Velká Polom

15,30

16,00

Hať - Klimkovice
Krásné Pole - Hať

16.00

Závada -Hať B

16,00

Hať B – Rohov

16,30

Hať- Kozmice

16,30
17,00

Hrabová - Hať
Dolní Lhota - Hať

16.00

16.30

17,00
17,00

17.00
17,00

Hať – Loko. Ostrava
Lučina - Hať

Suché Lazce B–Hať B
volno

Hať – Slavkov

15.30

Stěbořice - Hať

13,15

Hať - Litultovice

13,15

Štěpánkovice - Hať

14.45
13,45

Hať- Kylešovice
Strahovice - Hať

14.15

Hať- Hlavnice

14.15

Kobeřice - Hať

14,45

Hať - Zlatníky

14,45

Hať – Pustá Polom

14,30
14,45

Holasovice - Hať
Oldřišov - Hať

14,45

Hať - Vávrovice

Hrabyně Hať B

17.00

Hať B – Služovice B

17,00

Hať B - Štítina B

17,00

12,45

Hať B – Chuchelná B

Strahovice - Hať

16.00
16,00

DOROST

Malé Hoštice - Hať B

17,00

Mokré Lazce – Hať B

17,00

Hať B - Šilheřovice

Darkovice - Hať
Hať - Vřesina

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Dragoun Karel
Ochvatová Hermina
Pavlíková Aloisie
Smolková Anežka
Pěkník Eduard
Filip František
Plačková Ludgarda
Palmová Gertruda
Klemencová Berta
Schwenznerová Jarmila
Csörgeiová Katarina

93 let
89 let
88 let
87 let
86 let
85 let
84 let
83 let
82 let
81 let
81 let

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

