VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XV. zasedání zabývalo především:
- Výsledkem hospodaření a Závěrečným účtem za rok 2012 Dobrovolného svazku
obcí Hlučínsko a Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko, ve kterých je obec Hať
členem, včetně Zpráv o výsledku kontrol hospodaření provedených v obou svazcích
Kontrolními a revizními komisemi svazků a Odborem kontroly a interního auditu
KÚ MSK
- Účetní závěrkou a Závěrečným účtem hospodaření obce Hať za rok 2012 včetně
Zprávy auditora o výsledku kontroly hospodaření obce za uplynulý rok
- Žádostí spoluvlastníků pozemků p.č 72/3, 70/14, 70/15, vše k.ú. Hať, o jejich
bezúplatný převod do vlastnictví obce
- Žádostí fyzické osoby o úplatný převod obecních pozemků p.č. 1022/4, 1022/5 a
1022/6, vše k.ú. Hať, do jejího vlastnictví
- Žádostí vlastníka pozemku p.č. 1397/4, k.ú. Hať, o jeho bezúplatný převod do
vlastnictví obce
- Návrhem na provedení oprav místních komunikací
- Návrhem na výstavbu kolumbária na nové části pohřebiště v Hati
- Výsledkem hospodaření obce Hať k 31.5.2013 včetně realizace stavebních akcí
zařazených k realizaci v letošním roce a návrhu na rozpočtové opatření č.1/2013
- Stanoviskem p. Jiřího Macka, vlastníka pozemků p.č. 1705/10, 1701/130,1701/88 a
pozemků vedených v GP č. 1441-45/2012 jako p.č. 1558/160,1558/161,1558/162,
vše k.ú. Hať, k záměru obce o jejich převod do majetku obce za úplatu a formou
směny za obecní pozemky p.č. 3096 a 350/8 , oba k.ú. Hať
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků pod MK Mlýnská a točnou autobusů u
Restaurace u sv. Mikuláše

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostí o pročištění koryta melioračního příkopu zaneseného po přívalových
deštích, pozemek p.č. 4039 k.ú. Hať, který je ve vlastnictví obce
- Postupem prací na stavbě „Telekomunikační rozvody Hať“, včetně cenové nabídky
společnosti Sitel s.r.o. Praha na provedení kontroly průchodnosti chrániček HDPE
v úsecích od rozvodných skříní po jednotlivé nemovitosti budoucích uživatelů
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- Stanoviskem vlastníka pozemků p.č. 1705/10,1701/130,1701/88 a nově vytvořeného
pozemku uvedeného v GP č.1441-45/2012 jako p.č.1558/161 vše k.ú. Hať k návrhu
obce Hať na jejich úplatný převod do jejího vlastnictví
- Žádostí Asociace rodičů a přátel postižených dětí – klub Radost z Prostějova o
finanční příspěvek na pobyt dětí na letní škole v přírodě
- Návrhem na předání pamětních plaket obce při návštěvě Sboru dobrovolných hasičů
a přestavitelů obce Hať v obci Quellendorf v Německu
- Návrhem na provedení celkové opravy MK Lipová souběžně s opravou, kterou
provede VOKD Ostrava po výstavbě oddílné kanalizace
- Provedením rekonstrukce kulturního domu, jmenováním komise pro vyhodnocení
nabídek uchazečů o veřejnou zakázku na zhotovitele stavby
- Návrhem Povodňového plánu pro stavbu „Zkapacitnění koryta toku Bečva“
v katastru obce Hať předloženého dodavatelem stavby
- Vyhodnocením zásahu jednotky Sboru dobrovolných hasičů Hať a zaměstnanců
obce při úklidu bahna na místních komunikacích a veřejných prostranstvích po
přívalovém dešti ze dne 21.5.2013
- Návrhem na umístění kontejnerů na textil, obuv a hračky na území obce
- Návrhem na vybudování kolumbária na nové části hřbitova v Hati
- Materiály, které byly projednávané na XV.zasedání zastupitelstva obce
- Výběrovým řízením na zhotovitele stavby „Zateplení a výměna výplní otvorů
kulturního domu v Hati“.

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob,
aby nezamořily životní prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu namísto ve specializované sběrné nádobě,
představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Ročně tak
na skládkách zbytečně skončí 75 kilogramů toxické rtuti. Pokud by se toto množství
dostalo do přírody, mohlo by znečistit vodu v objemu 238 Máchových jezer.
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše.
V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména malé
kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti.
Vydrží mnoho let a spotřebují o 25–90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když
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ale doslouží, nesmí se vyhodit do koše, ale odevzdat k odborné recyklaci, kterou
zajišťuje nezisková společnost EKOLAMP. EKOLAMP zpětně odebírá a recykluje
nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách
komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“
vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit
půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do obzvláště nebezpečné organické
formy, která je nebezpečná především pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je potřebné odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra
či takzvaných malých sběrných nádob, kterých je nyní k dispozici více než více než
1500. Nacházejí v obchodních centrech, úřadech a v řadě firem. Každoročně se jejich
počet zvyšuje o další stovky. Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné
likvidaci úsporných žárovek je na www.ekolamp.cz.
Obec Hať má malou sběrnou nádobu umístněnou v budově Obecního úřadu ve
vestibulu.
Je určená pouze ke sběru:
úsporných kompaktních zářivek
výbojek
lineárních (trubicových) zářivek do délky 40 cm
světelných zdrojů s LED diodami.
Technický dvůr v obci Hať, Lipová 52, je otevřen každé sudé úterý v době od
16.00 do 18.00 hod, kdy zde můžete odevzdat:
Svítidla pro zářivky s výjimkou svítidel z domácností
Lineární zářivky
Kompaktní zářivky
Vysokotlaké výbojové světelné zdroje včetně vysokotlakých sodíkových,
halogenidových a směsných výbojek
Nízkotlaké sodíkové výbojky
Ostatní osvětlovací zařízení nebo zařízení pro šíření či řízení osvětlení s výjimkou
přímo žhavených žárovek
EKOLAMP v rámci zpětného odběru dle zákona o odpadech nesbírá běžné,
reflektorové a halogenové žárovky a svítidla určená pro použití v domácnostech.
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O společnosti EKOLAMP s.r.o.
Společnost EKOLAMP je neziskovou organizací, která byla v roce 2005 založena
tuzemskými pobočkami společností Philips, OSRAM, GE Industrial a NARVA
B.E.L./ČR. EKOLAMP vytváří síť sběrných míst a zajišťuje sběr a svoz použitých
osvětlovacích zařízení, jejich zpracování včetně následného materiálového využití a
odstranění zbytkových odpadů. Více informací na www.ekolamp.cz
Eva Glenzová

Dotace na výměnu kotlů na tuhá paliva v
moravskoslezském kraji od 1. 7. 2013
Od 1. 7. 2013 bude opět zahájen příjem tzv. Kotlíkových dotací. Nyní bude
program rozšířen o typy kotlů, které budou podporovány při výměně starého
kotle na tuhá paliva v rámci Moravskoslezského kraje.
Předmětem podpory budou tyto kotle včetně max. výše dotace:
typ kotle
výše max. dotace
automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa) 3.emisní třídy
40 000 Kč
automatický kotel na tuhá paliva (uhlí, biomasa) 4.emisní třídy
60 000 Kč
zplyňovací kotel na tuhá paliva s akumulační nádobou min.4. emisní třídy 55 000 Kč
plynový atmosférický kotel na zemní plyn
15 000 Kč
plynový kondenzační kotel na zemní plyn
20 000 Kč
Automatické kotle a zplynovací kotle musí splňovat emisní třídu dle normy ČSN EN
303-5. Zároveň zplynovací kotle musí být zapojeny v topné soustavě s akumulační
nádobou o požadovaném minimálním objemu 55 litrů / kW, tzn., že kotel o výkonu 20
kW musí mít akumulační nádobu o objemu minimálně 1 100 litrů.
Každý podporovaný kotel musí být zaregistrován na stránkách Státního fondu
životního prostředí.
Legislativa řešící vytápění kotlem na tuhá paliva
Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom
vzhledem k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes již
platné legislativě v podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon
zavádí povinnost pravidelných revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat
co dva roky. Na dodržování tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné
obecní úřady a budou vymáhat eventuální finanční postihy.
V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje
podmínky pro jeho další provozování, bude muset vlastník nemovitosti tento kotle
nahradit novým kotlem, který bude zařazen do 3. emisní třídy, nebo může být postižen
finanční pokutou až do výše 20 000 Kč.
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V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o výkonu
od 10 kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy.
Dotace
Výzva k podávání žádosti o dotaci bude zahájena 1. 7. 2013 s alokací finančních
prostředků 60 mil. Kč. Využijte servis služeb, které v rámci vyřízení této dotace
nabízíme.
Více informací získáte na tel. čísle 602 347 800, nebo email: dcmiel@seznam.cz

INFORMUJEME
■ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na
konec října VÍTÁNÍ NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto
rodiče novorozenců, kteří se narodili v období od března
2013, mají trvalý pobyt v naší obci, a mají zájem o účast na
této akci, nechť se dostaví s rodným listem a občanským
průkazem matky na obecní úřad.
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.
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Kravaře: Dokument z 9 .ročníku Sportovního dne starostů Hlučínska
Píšť: Pivní slavnosti
Hlučínsko: Noc kostelů
Hať: Olympiáda příhraničních škol
Kravaře: Setkání s politiky
Hlučín: Den otevřených dveří Záchranného útvaru HZS ČR v Hlučíně
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Hlučínsko / Tworków (PL): Festival přeshraniční kultury
Hať: 45. let od otevření budovy ZŠ
Hať: 3. ročník festivalu Hafest 2013
Hať: Mezinárodní fotbalový turnaj starších žáků
Hať: Soutěž v požárním sportu
Hlučín: koncert žáků Základní umělecké školy P.J. Vejvanovského
v Hlučíně
13. Hať: rozloučení dětí se školkou
7.
8.
9.
10.
11.
12.

■ Sběrné kontejnery na použitý textil, obuv a hračky
V obci Hať byly koncem měsíce června 2013 rozmístěny 3 kontejnery v lokalitách
sběrných hnízd:
1. ulice Lipová – lokalita Dolina
2. ulice Lipová – lokalita u technického dvora
3. ulice Pod Olšinou,
které slouží pro sběr použitého textilu, obuvi a hraček. Provozovatelem této služby je
firma WTÓRPOL, která se zabývá sběrem a svozem použitých textilií, hraček a obuvi
a jejich dalším využitím, jako např. distribuce do rozvojových zemí či výroba čisticích
prostředků, apod..
Firma Wtórpol je jeden z největších exportérů obnošených oděvů v Evropě,
každoročně vyváží 600 kontejnerů velmi kvalitních použitých oděvů do mnohých zemí
v Africe, Asii a Východní Evropě. V současnosti exportují zboží v Africe a Asii mj.
do: Ghany, Beninu, Tanzanii, Keně, Malawi, Džibuti, Pákistánu, Indie, Iráku.
Využijte proto této nabídky a Vaše nepotřebné oděvy, obuv nebo hračky
odevzdávejte do těchto kontejnerů, které již mnozí z Vás jistě znají z umístění
v polských příhraničních obcích!!!

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Vzpomínky….
Tak jako Ostrava má svého Ostravaka ostravského a nebo Hlučín svou Janu
Schlossarkovou, tak v Hati máme naši Dolňačku. Ta nám bude v příštích číslech
zpravodaje, na pokračování, zpříjemňovat volné chvilky svými vzpomínkami. A
že se jedná o vzpomínky zábavné až humorné, často s poučením, se můžete
přesvědčit sami…….
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Hastrmun
V mládí jsem zažila kouzelné večery, ba tajemné, za svitu petrolejek nebo
karbitek. Proč kouzelné? Dralo se peří a tětky vyprávěly pohádky. Nejlepší
vypravěčkou byla tětka Klára Lukášová – po našemu Lukaška.
Tětko Kláro, vypravějtě pohádku o hastermanovi!!! To není pohádka, to se
skutečně stalo. A vyprávěla:
Po vyjítí školy jsem pracovala v Šilheřovicích u barona Rotschilda při údržbě
chodníků v parku. Hastrman mě každé ráno doprovázel až do Šilheřovic, protože jsem
se bála různých strašidel, o kterých se vyprávělo. Hastrmun byl hodný a společenský.
Nikomu nic zlého neudělal. Byl ještě mladý a každý večer chodil ke Kupkovi, u jehož
stavu bydlel, hrát karty. Pan Kupka byl sedlák i mlynář. Vlastnil vodní mlýn, kde
hastrman bydlel. Chlapi Kupku naváděli, aby hastrmanovi něco provedl. Dokonce mu
poradili co: Upeč pecen chleba, dej ho posvětit v kostele a vhoď ho do stavu (stav je
haťský název rybníčka). Uvidíme, co udělá. I stalo se.
Hastrman přišel ke Kupkovi a ptal se: Co jsem Ti udělal, že mě vyháníš? No
přece nic, to byla jen sranda. Pro mě ni, tím mě vyháníš a já musím odejít. Zanechám
Ti na mě památku. Při odchodu utopil Kupkovi dvě jalovičky.
Ta studánka je ještě dodnes v Aldersové zahrádce. Jo, nevděk světem vládne.
Dnes už nenajdete ani mlýn ani stav – jen vzpomínky na krásné, báchorkami opředené
dětství.
Proto radím babičkám: Vyprávějte svým vnukům vaše vzpomínky a zážitky!
Budou se divit.
Vaše „Dolňačka“

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Tak už jdeme do finále...
2.pololetí ve školní družině
Druhé pololetí jsme zahájili družinovou výtvarnou soutěží. Děti dále v únoru
vyráběly dárky pro budoucí prvňáčky, kočičky a ryby z papíru,"Valentýnky". V
březnu jsme věnovali většinu času přípravě na Velikonoce - děti kreslily kuřátka a
vytvářely přáníčka. Zúčastnili jsme se výtvarné soutěže Týdeníku 5+2 Ostravsko
Opavsko na téma: Zvířátko. V dubnu proběhlo školní kolo pěvecké soutěže. Děti
kreslily přes průsvitku. V Týdeníku 5+2 Ostravsko Opavsko byly otištěny obrázky
Marušky Klodové 2.tř., Terezky Štěpánové 3.tř. a Ondry Šústka 3.tř.(výtvarná soutěž,
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téma:Zvířátko). V květnu jsme vyráběli dárek maminkám k svátku - jednalo se o
obrázek na zavěšení vytvořený ubrouskovou technikou. Děti malovaly motýly a
vytvářely postavičky z papírových rolek. Počasí nám moc nepřálo, přesto jsme snažili
být co nejvíce venku a věnovat se pohybovým aktivitám v průběhu celého školního
roku. V červnu si děti vyrobily papírové myšky, vyzkoušely si zábavné
barevné matematické počítání.
Dne 12.6.pořádala ŠD při ZŠ dr.M.Tyrše již pátou okrskovou olympiádu
školních družin. Závodilo se ve třech disciplínách - běhu, hodu na cíl a skoku z místa.
Děti závodily v pětičlenných družstvech. Naši školní družinu reprezentovalo družstvo
mladších žáků ve složení: Filip Staněk 1.tř., Dan Ksenič 1.tř., Šimon Ksenič 1.tř.,
Aneta Tomová 2.tř. a Adam Gajdošík 2.tř.. Naši borci se umístili na krásném druhém
místě! (Informace a fotky naleznete také na webu ZŠ Tyrše Hlučín)
Dne 13.6. nás v družině navštívili policisté. Předvedli nám policejní vybavení pouta, vestu, vysílačku, policejní auto s houkačkou. Povídali si s námi o jejich práci.
Tento den nás také navštívila slečna, která nám přišla ukázat, jak cvičí svého psa fenku Reginu.
V závěru školního roku v družině děti čeká už jen vyhodnocení celoroční
družinové hry - udělení odměn a pochval. (Fotky z jednotlivých akcí i soutěží
naleznete na webu školy v sekci fotogalerie - školní družina.)
Dětem krásné slunečné prázdniny, rodičům poděkování za výbornou spolupráci!
Soňa Mílová, školní družina

Ano, přátelé, tak jsme se dočkali....
V pátek,14.6.2013 od 11 hodin, byla naše škola otevřena široké veřejnosti,
abychom společně oslavili 45 let od otevření nové budovy školy v Hati. S napětím
jsme čekali, kteří z bývalých učitelů a zaměstnanců školy se tu sejdou.
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Do prostor školy začali přicházet rodiče, prarodiče a známí. Škola je vítala
nazdobená, pestrá a upravená, jako pravá dáma. Pro všechny byly připraveny
zajímavosti ze života školy, fotogalerie, sportovní výsledky, výtvarné práce a ve
třídách pak malé testíky vlastních znalostí z jednotlivých předmětů. Ať šlo o
matematiku, fyziku, ruštinu, chemii, přírodopis, dějepis apod. Mnozí z návštěvníků si
vyzkoušeli, co si ještě pamatují. Podle jejich ohlasů víme, že se dobře bavili, měli
radost, když se jim dařilo a ještě větší, když překonali svá vnoučata! Zkrátka
pamatovali si toho ještě hodně.
Také naše počítačové učebny a interaktivní tabule lákaly. Ukázaly jim školu
trochu jinak. Vždyť bez znalostí práce s počítačem, internetem a ostatní ICT se naše
děti v životě neobejdou. A je úplně jedno, zda se to starší generaci líbí, pokrok se nedá
zastavit a nároky na děti v tomhle směru rostou.
Okolo 14 hodiny začali do prostor školy přicházet první z bývalých pedagogů a
pracovníků. Moc rádi jsme v našem středu vítali manž. Nezvalovy, Pandolarisovy,
Kvapilovy, Hlouškovy, p.uč.Gencovou, Miketovou, Kmětíkovou-Dorotíkovou,
Fichnovou, Fojtíkovou, Buchtovou, Galdiovou, Plintovou, Malchárkovou, Rončkovou,
býv. řed.školy p. Strádala, Hřivňáka, p.uč. Breitkopfovou, Kačmařovou, Krupovou,
Lapčíkovou, vych.ŠD paní Hamplovou, Hranickou, Tkačíkovou, naše další pedagogy
Sosnovce, Hampla a mnoho dalších , pochopitelně i zaměstnance nepedagogy - paní
Muchovou A., Pokludovou A., Gajovou A., Tomiakovou, L.Smolkovou, Sedláčka,
Muchu, B.Tylečka a další. Nejen nám udělali všichni velikou radost, že pozvání přijali
a přišli....Díky.
Zavítal mezi nás i zástupce obce p.M.Baďura a zástupci Gminy Krzyzanowice a
školy v Bienkowicích, stejně i z okolních škol- Šilheřovic a Píště, také paní Křižáková
za školský odbor v Hlučíně, naše MUDr. Martinásková, Mons.J. Svoboda a další milí
hosté.
Také přišli i někteří z řad našich sponzorů - p. K.Cigán, T.Jaroš, R.Ochvat a
další, bez nich by nebyla naše školní jídelna vybavená novým nábytkem. Mnozí nás
sice nenavštívili, ale přispěli vrchovatou mírou - Ing. Ševčík, J Wažík, A.Lasák,
J.Kučatý, Ing. R.Gogolin, J.Svoboda , Hercog P., Boháček J., Plaček M., fa Thomas,
J.Gospoš, R.Konetzný, J.Bindač, J.Šústek, M.Hříbek, L. Kalvar, J.Kerlin a další.
Všem moc děkujeme.
Blížící se večer nás přivítal v prostorách tělocvičny, kde po proslovech pana
ředitele Těžkého a hostů nám zpříjemnili večer naši bývalí žáci V.Kozlová,
V.Bekárková, E.Gogolínová a O. Jaroš.
Vzájemné rozhovory a informace protkávaly večerní posezení a najednou nastal
čas loučení, ale určitě ne nadlouho, vždyť už za 5 let bude mít naše škola 50 let! Takže
brzy nashledanou.
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Všem, kteří se na naší oslavě podíleli jakýmkoliv způsobem, moc děkujeme.
Bez jejich nezištné pomoci by tahle krásná akce nebyla, ještě jednou díky.
A pro ty, kteří chtějí vidět více, jsou tu fotografie z průběhu oslav na stránkách
školy - www.skolahat.cz, sekce fotogalerie a pak je tu také video ke zhlédnutí na
regionální televizi Hlučínsko.
Mgr. Jurenková Věra

Mimořádný úspěch našeho žáka
Citováno z dopisu …………
„Blahopřejeme Vám a Vaší škole k mimořádnému úspěchu v soutěži mladých
výtvarných talentů Česko mýma očima, která proběhla na téma česko-norského
přátelství s podtitulem „…vzkaz pro mého kamaráda do Norska“. Do soutěže se ve
třech věkových a tematických kategoriích přihlásilo v termínu od 1. 2. 2013 do 30. 4.
2013 neuvěřitelných 7 215 soutěžních prací ze škol různého typu celé České republiky.
S potěšením Vám oznamujeme, že jako výjimečná byla vybrána a porotou
oceněna práce žáka Vaší školy:
I. KATEGORIE - MOJE NEJOBLÍBENĚJŠÍ POHÁDKOVÁ POSTAVA
BRONZOVÉ pásmo - TOMÁŠ TKAČÍK za práci PAT A MAT (pedagog Mgr.
Monika Dudová).“
Vyhlašovací večer s předáváním ocenění proběhl za účasti velvyslance
Norského království, pana Jens Eikaas, zástupců Kraje Vysočina a Města Žďár nad
Sázavou na festivalu česko-norské kultury Květy hvězd dne 22. 6. 2013 v 18.00 hod. v
Městském divadle ve Žďáře nad Sázavou.
Tomáškovi velice gratulujeme!!!!!
Mgr. Monika Dudová

Sběr plastových víček
V letošní roce jsme se poprvé zúčastnili soutěže ve sběru plastových víček. Do
soutěže se přihlásily školy z celého Moravskoslezského kraje. Soutěžilo se v šesti
kategoriích. V naší kategorii ME- velké kolektivy nad 100 členů sbíralo 64 škol.
Našim žákům se podařilo nasbírat 326 kg plastových víček, což je asi 130 000
ks víček. V přepočtu na jednoho žáka je to 596 víček tj. 1,5 kg.
Naše škola se umístila na krásném 10. místě v rámci celého kraje. Nejlepší
třídou ve sběru víček se stala 1.A.
Po tomto velikém úspěchu jsme se rozhodli, že bychom se soutěže zúčastnili i
příští rok. Proto prosíme všechny příznivce naší školy, aby dětem pomohli přes
prázdniny víčka sbírat. Třeba se nám podaří příští ročník vyhrát!
Mgr. Monika Dudová
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Mozaika z plastových víček
Žáci 5. třídy se také zapojili do soutěže Mozaika 2013. Letošní téma bylo ZOO.
Děti postavily z plastových víček obrazec z 10 000 ks víček. Plastika se jmenuje „Lev
v ZOO“ a ve zmenšené podobě je k vidění ve škole na hlavní chodbě. Podrobné
výsledky a fotografie jednotlivých obrazců naleznete na stránkách www.pet-vicka.cz .
Mgr. Monika Dudová

Sport ve škole
Závěrečný měsíc ve škole byl rovněž bohatý na sportovní aktivity. 29.5.
proběhla v Hati olympiáda příhraničních obcí, ve které žáci Hatě s převahou zvítězili
nad družstvy gminy Krzyzanowice, Píště a Ludgeřovic. Reprezentovali nás za starší
kategorii žáci 9.tříd Mučková Karolína, Paskudová Aneta, Schebestíková Kateřina,
Válková Nela, Cigán Pavel, Kuchař Michal, Pieknik Adam a Sojčák Martin. Za sedmé
třídy Desortová Eliška, Starowitzová Nela, Mikulová Karolína, Lapčíková Natali, Lis
Vojtěch,Olecký Vojtěch, Cigán Jan /5/ a Lukáš Patrik /6/ . Všichni soutěžili ve štafetě
4x60m,vytrvalostním běhu, skoku snožmo,v hodu míčkem a ve vybíjené - 7.třídy ,ve
volejbalu - 9.třídy.
14.6. proběhl Den otevřených dveří. Návštěvníci si na nástěnkách mohli
porovnat výkony dnešních žáků se svými.Byly vystaveny výkony deváťáků od roku
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1995. Pro zájemce byly připraveny sportovní aktivity v podobě hodu míčem na koš,
střelba florbalkou na branku, skok do dálky z místa a přeskok švihadla v časovém
limitu. Možnost vyzkoušet si zlákala jen zlomek dospělých.
1. olympiáda škol Hlučínska konaná 19.6.dala možnost zúročit dlouhodobou
atletickou přípravu našich žáků. 1.místo získali ve svých disciplínách Eliška Desortová
v hodu míčkem - 46metrů, Pieknik Adam ve skoku vysokém - 160 cm, Michal Kuchař
ve skoku dalekém - 497cm a ve vrhu koulí - 10,37m, Karolína Mučková v běhu na
60m - 8,73s a Kateřina Schebestíková ve vrhu koulí 8,97m. Druhá místa získali Eliška
Desortová ve skoku vysokém, Olecký Vojta ve skoku dalekém, Sojčák Martin a
Karolína Mučková ve vrhu koulí, žáci získali 2.místo ve štafetě 4x200m. Dvě 3.místa
získal Vojta Lis v běhu na 60m a skoku vysokém, Martin Sojčák v běhu na 60m a žáci
ve štafetě 5x200m, které se účastnil i p.u.Jurenka.
V rámci ukončení činnosti fotbalového kroužku dívek se uskutečnilo utkání
dívek proti chlapcům - nejdříve 8.třídy a druhý poločas proti 7.třídě.Výsledky 0:2 a 1:2
nejsou nejhorší, doufám, že se dívky v příštím školním roce zapojí do meziškolní
soutěže.
Celoročně probíhala soutěž "Všestranný sportovec" jejíž vyhodnocení
proběhlo v tělocvičně 21.6. První tři místa obsadila děvčata 9.tříd - 1. Paskudová
Aneta, 2. Mučková Karolína a 3. Bergerová Marie.
V pondělí 24.6. ukončil svou činnost kroužek volejbalu dívek a to přátelským
utkáním s žákyněmi TJ Hlučín na jejich hřišti.
Prázdniny umožní všem sportovcům nabrat nové síly a věřím, že i další školní
rok bude stejně úspěšný, jako tento.
Mgr.František Jurenka

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Chovatelská přehlídka trofejí poprvé v Hlučíně
V kulturním domě v Hlučíně proběhla přehlídka trofejí spárkaté zvěře
ulovené v předcházejícím mysliveckém roce. Přehlídku trofejí pořádalo Okresní
myslivecké sdružení Opava ve spolupráci s Magistrátem města Opavy a
Městskými úřady Hlučín, Kravaře a Vítkov.
Výstava trofejí se koná každý rok v obvodu působnosti jednoho z výše uvedených
úřadů. Letos poprvé proběhla v kulturním domě Hlučíně. Na všechny návštěvníky
čekala přehlídka nejzajímavějších trofejí, parohů a rohů jelenů, srnců, daňků nebo
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muflonů, kteří byli uloveni v minulém roce. Jen trofejí srnců bylo více jak tisíc kusů,
včetně trofejí lovců z naší Myslivecké společnosti Hubert Hať.

Akce byla určena nejen samotným myslivcům, ale také všem, kteří mají rádi
přírodu. Především pro ně byl připraven bohatý doprovodný program. V něm nemohla
chybět ukázka tvorby malířky a výtvarnice Hany Křenkové nebo uměleckého řezbáře
Ondřeje Trlifaje, kteří se zabývají loveckou tématikou. Návštěvníci si mohli zastřílet
na laserové střelnici a prohlédnout výstavu velkoformátových fotografií Lukáše
Kovára. Ke slavnostní atmosféře přispělo i vystoupení mysliveckých trubačů. Místní
myslivecké sdružení Hlučín zajistilo občerstvení a především vynikající zvěřinovou
kuchyni.
Vstup byl volný.

Za MS Hubert Hať – Legerski Jan
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Hafest 2013
Je asi týden po Hafestu a čas na
krátkou rekapitulaci všeho, co se událo.
Pár dní před festivalem jsme po
vydatných deštích trochu bojovali
s podmáčeným areálem a na poslední
chvíli museli vymýšlet nové místo pro
postavení pódia. Proto se někteří
návštěvníci divili, že je podium umístěno
trochu zvláštním způsobem a to opačně,
než jak to bývalo předchozí dva ročníky.
V den Hafestu nás ovšem velmi potěšilo slunečné počasí, díky kterému panovala i
trochu klidnější a veselejší nálada.
Samotný program festivalu zahájila místní skupina Haband, která všechny
potěšila různorodým mixem hitů českých i zahraničních interpretů.
Poté vystoupily skupiny Dolls In The Factory a Poletíme?, při kterých se areál
pomalu začal zaplňovat návštěvníky, kteří si s pivem nebo kofolou v ruce užívali
pohodovou letní atmosféru na hrázi.
Něco málo před osmou hodinou večerní se představila jedna z hlavních hvězd
festivalu - Noah Ellenwood se svojí kapelou. V jeho podání si návštěvníci mohli
poslechnout jak jeho vlastní skladby (které mimo jiné hrály i celý týden v místním
rozhlase) nebo i pár cover verzí různých známějších interpretů.
Vrcholem večera byla bezpochyby pražská parta Fast Food Orchestra. Jde o
typicky rytmickou festivalovou kapelu, která dokáže roztančit davy všude, kde se
ukáže. Podle toho, jak jsem vedle sebe pozorovala skákající návštěvníky nejen mého
věku, ale i starší, tak Hať nebyla výjimkou.
Následně se předvedla ostravská skupina Noizztoy, která nám doslova vytáhla
trn z paty, když na poslední chvíli nahradila původně plánované vystoupení kapely
HC3 a za to jí velmi děkuji. Jak jsem zmínila, vystoupit měla kapela HC3, kterou jsme
zařadili do programu po předchozím odřeknutí loňský rok. Sice se říká, že dvakrát do
stejné řeky nevstoupíš, ale nám to nedalo a chtěli jsme loňské faux pas návštěvníkům
vynahradit. Ovšem to byla chyba, skupina okolo páté hodiny odpoledne v den konání
festivalu zavolala, že nemůže vystoupit. Dva dny poté oficiálně oznámila rozpad, dál
snad ani netřeba komentáře.
Předposledním interpretem byli šumperští Dead Pope’s Company, kteří i přes
nemoc ukázali to nejlepší, co mohli.
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Posledním bodem programu byla skupina Bon Jovi Revival z Hlučína. Ta
během svého vystoupení předvedla největší hity této slavné skupiny a i přes relativně
pozdní hodinu dokázala před podium opět dostat velkou část návštěvníků.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem, co nás podpořili a přišli si poslechnout
dobrou hudbu, bylo vás okolo 300 a toho si vážíme.
Dále děkuji všem našim partnerům, jmenovitě Sao Computers, Obci Hať,
advokátní kanceláři Křížák, Brantál & partneři, manželům Hawlikovým a hostinci U
svatého Mikuláše, studiu Defabrik, hospůdce Sklep, zvukařům z Iniciativy Dokořán,
Model klubu Hať a všem dobrovolníkům z občanského sdružení Ha Kultura, které tuto
akci pořádalo. Samozřejmě děkuji i všem občanům Hati z blízkého okolí festivalového
areálu za shovívavost. Věřím, že hudba do tří do rána nemusí být každému
příjemná.Byla bych moc ráda, kdyby mi návštěvníci Hafestu, kteří tento článek
přečetli, dali zpětnou vazbu, ať už pochvalu či kritiku. Moc by nás to potěšilo a
pomohlo by nám to při přípravě dalších projektů.
Jana Stočková, Ha Kultura o.s., Stockova.j@seznam.cz
Fast Food Orchestra

Noah Ellenwood band
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Antonín Krakovka

91 let

Eliška Harazimová

90 let

Anna Suchiaková

82 let

Anna Ronczková

82 let

Alfons Kučera

82 let

Jan Gajda

81 let
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