VYBRÁNO

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

-

-

-

-

Realizací úprav koryta vodního toku Bečva prováděného v úseku betonových
opěrných zdí
Postupem prací na stavbě Telekomunikační rozvody Hať- zajištěním kontroly
průchodnosti chrániček HDPE v úseku místních komunikací před zahájením
jejich oprav
Přijetím dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na spolufinancování podílu
obce Hať na uznatelných nákladech projektu “Hať – ČOV a splašková
kanalizace“
Plněním usnesení z 15.zasedání zastupitelstva obce
Zajištěním opravy skladu u Hanysovy chaty
Žádostí společnosti ČEZ Distribuce se sídlem v Děčíně o uzavření Smlouvy o
právu provést stavbu zemní el.přípojky nízkého napětí pro novostavbu
rodinného domku na pozemcích obce p.č. 883/3 a 882/2, k.ú. Hať
Požadavkem na zajištění bezpečnosti chodců na MK Lipová v úseku před
restaurací U sv.Mikuláše
Přípravou podkladů pro realizaci stavby „Cyklostezka Hať – Krzyzanowice“
Zabezpečením úklidu hřbitova včetně péče o pomníky obětí I.a II.světové války
a objektu hasičské zbrojnice včetně přilehlých venkovních prostor
Odstraněním opakujících se poruch na zařízení pro elektronické ovládání
čerpadla a zařízení ve vodojemu
Vyhodnocením činnosti velitele Sboru dobrovolných hasičů za I.pololetí roku
2013
Žádostí o poskytnutí finančního příspěvku na organizaci prázdninových táborů
v Centru volnočasových aktivit Archa
Uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene s majitelem pozemku p.č.624/6
k.ú. Hať zatíženého řádem dešťové kanalizace
Žádostí vlastníků pozemků p.č 3604 a 3572/1 k.ú. Hať o bezúplatný převod
jejich částí do vlastnictví obce za účelem zřízení veřejné komunikace
Problematikou provádění kontrol dětských hřišť
Stanoviskem náměstka ministra průmyslu a obchodu k povinnosti obcí
zpracovávat průkazy energetické náročnosti budov
Otázkou separace odpadů v obci se zaměřením na zpětný odběr
elektrospotřebičů
Návrhem na ocenění p. Vilibalda Kostelnika, Elišky Adamčíkové a Marty
Gospošové u příležitosti 20.výročí obnovení tradice dožínkových slavností
v Hati pamětní plaketou obce
Výstavbou TKR, postupem prací při zafoukávání optického vlákna
k jednotlivým nemovitostem

-

Výběrovým řízením na dodávku a montáž klimatizace do sálu kulturního domu
Cenovými nabídkami dodavatelů el.energie a plynu na rok 2014
Návrhem na rekonstrukci rozhlasové ústředny pro místní rozhlas
Návrhem cenové kalkulace pro stanovení ceny při výměně vodoměru
Otázkou financování stavby „Hať - ČOV a splašková kanalizace“
Plněním usnesení z jednání zastupitelstva obce
Organizací hasičské soutěže TFA konané v září 2013 v areálu p.o. ZŠ a MŠ Hať
Návrhem na ocenění bezpříspěvkových dárců krve
Návrhem na majetkoprávní vypořádání části pozemků p.č. 3086 a 3887 k.ú. Hať
formou úplatného převodu do majetku obce
Postupem prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Zahájení zkušebního provozu čistírny odpadních vod
a oddílné splaškové kanalizace
Jak se můžete dočíst na jiném místě tohoto vydání zpravodaje, rada obce se na
svých schůzích zabývala postupem prací na stěžejní stavbě v obci – výstavbě ČOV a
splaškové kanalizace. Práce se pomalu chýlí k závěru. Prvořadým úkolem pro
nejbližší dny je zahájení zkušebního provozu a to jak čistírny odpadních vod, tak i
jednotlivých úseků oddílné splaškové kanalizace.
Prvním úsekem, kde se již občané napojují na novou kanalizaci je úsek MK
Lipové od státní hranice až po ulici Višňovou. V nejbližších dnech bude možno se
napojovat i v dalších úsecích. O tom, že se nemovitost může napojit na novou
kanalizaci (majitel splnil podmínky pro přepojení) se dozvíte z dopisu, který
obdržíte do své poštovní schránky.
Jak postupovat při přepojení nemovitosti na novou kanalizaci? Přepojení
stávajícího odpadního potrubí z WC, myčky, pračky, koupelny, kuchyňského dřezu
prádelny do nové čerpací šachtice musí být z potrubí PVC ve vodotěsném
provedení. Potrubí bude uloženo v rýze, v loži z prohozené zeminy nebo písku. Do
nové kanalizace nemohou být svedeny dešťové vody a nemůže být do ní přečerpán
obsah stávajícího septiku nebo žumpy. Ten musí být likvidován zvlášť vývozem
fekálním vozem.
Po provedení přepojení, ale před zásypem přípojky, jste povinni přizvat
pověřeného pracovníka obce k provedení kontroly správnosti napojení. Prověřený
pracovník provede zdokumentování skutečného stavu napojení a spuštění nového
systému.
Termín a hodinu provedení kontroly pracovníkem obce dohodnete
s pracovnicemi obecního úřadu na tel. číslech:
595020665 – Glenzová Eva
595020664 – Cigánová Helga

Doba vyčleněná pro provádění kontrol:
pondělí – pátek 8.00 – 18.00 hod.
sobota 8.00 -12.00 hod.
Pracovníci obce určeni k přejímce:
Werner Vyletělek
Pavel Plaček
Jindřich Wittek
Žádáme všechny majitele rodinných domů, kteří budou osloveni dopisem, aby
provedli přepojení své nemovitosti na novou kanalizaci v co nejkratším termínu. Pro
spuštění ČOV je potřeba, aby se napojilo alespoň 120 nemovitostí.
Dále se obracíme s žádostí na všechny majitele nemovitostí, kteří doposud
nemají provedenou elektropřípojku pro čerpadlo včetně provedené revize, aby tak
učinili co nejdříve a revizní zprávu doručili na obecní úřad.
Děkujeme za pochopení a vstřícnost.
Pavel Kotlář, starosta obce

Rady, jak nespáchat ekologický zločin
Lednice, stará, ale funkční, vhodná na chatu, značka za odvoz. Celkem
typický inzerát, ze kterého je jasně patrná dnešní tržní hodnota starých spotřebičů.
Ani takový inzerát přitom už často nezabere.
České chaty, chalupy ale i baráky už jejich majitelé vybavili vesměs
podobným způsobem, nejčastěji ovšem z vlastních zdrojů. Letité spotřebiče mají
navíc proti těm současným několikanásobně větší spotřebu energie, takže i mnozí
chataři si raději pořídili nové. Nezbývá tedy, než se i takových, zatím stále
„použitelných“ domácích pomocníků, zbavit stejně jako těch, co už definitivně
přestali fungovat.
Rada první: Zapomeňte na kutilství! Soused sice možná dodnes používá sekačku
s motorem z pračky nebo kompresor demontovaný z lednice, zároveň ale má na
triku ekologický zločin. Olej a hlavně freony, které přitom unikly, příroda jen tak
nepromlčí. Vysloužilé elektrospotřebiče může každý občan odevzdat zdarma k
ekologické likvidaci, ale jen v případě, že jsou kompletní!
Rada druhá: Vyhněte se popelnicím! Lednici nebo pračku nenacpete ani do
velkého kontejneru na komunální odpad, takový fén ano. Velikost spotřebiče ale
není důležitá: do směsného odpadu nepatří žádný z nich. Jejich výrobcům ukládá
zákon povinnost zajistit ekologickou likvidaci „vysloužilců“. K jejímu financování
slouží takzvané recyklační příspěvky, které jsou součástí ceny nových výrobků.
Nezvyšujte tedy výdaje, které mají města a obce s likvidací směsného odpadu. Za
spotřebič hozený do popelnice nebo postavený vedle ní můžete navíc dostat pokutu
až 20 000 korun!

Rada třetí: Najděte správné místo! K legálnímu odkládání starých elektrozařízení
slouží takzvaná místa zpětného odběru. Vytvářejí je města a obce, prodejci elektro
nebo třeba servisy ve spolupráci s kolektivními systémy. To jsou partneři, jejichž
prostřednictvím výrobci plní své zákonné povinnosti.

Nejbližší místo zpětného odběru pro občany HATI
SBĚRNÝ DVŮR: TECHNICKÝ DVŮR – LIPOVÁ 52
A TO KAŽDÉ SUDÉ ÚTERÝ OD 16.00 DO 18.00 HOD.
Rada čtvrtá: Buďte na sebe hrdí! Pokud staré spotřebiče odkládáte jen do míst
zpětného odběru, máte důvod k hrdosti. Přispíváte totiž významně k ochraně
životního prostředí. Nejenže nevypouštíte do země olej a do vzduchu freony, ale
také například šetříte elektrickou energii. Ze starých spotřebičů se totiž dá získat
přes 80 % materiálů vhodných k dalšímu využití, většinou kovů. Jejich použití v
hutích podle průzkumu, který nedávno zveřejnil ELEKTROWIN, zatím ušetřilo
množství elektřiny, která by stačila obyvatelům třicetitisícového města na rok. Díky
tomu se také podstatně snižují emise skleníkových plynů.

INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Darkovice: Prázdninový turnaj v kopané
2. Hlučín: Hlučínské slavnosti
3. Hlučín: Festival přeshraniční kultury
4. Píšť: Setkání zástupců z příhraničních obcí Hlučínska a Polska
5. Bolatice: Nová naučná stezka
6. Hať: Letní tábor pro děti
7. Hlučín: Štěrkovna OPEN MUSIC 2013
8. Hať: Fotbalový turnaj HAPOKO
9. Píšť: Odpust
10.Hať: Myslivecké hody
11.Píšť: Výstava zahrádkářů a včelařů
■ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí
připravuje na konec října VÍTÁNÍ NOVÝCH
OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců

s trvalým pobytem v naší obci, kteří se narodili v období od března 2013 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.
■ 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!!!
■ Výběr vodného za I. pololetí roku 2013
Hotovostní platbu za vodu můžete provést v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách v termínu 2.9.2013 – 12.9.2013.
pondělí a středa
8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
Pokladní hodiny:
úterý a čtvrtek
8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
pátek
POKLADNA UZAVŘENA
Bezhotovostně lze platbu provést bankovním převodem na č. účtu
1847434319/0800, kdy variabilní číslo a částku Vám rádi zodpovíme telefonicky na
čísle: 595020665 nebo e-mailem na adrese: glenzova@obechat.cz.
■ Upozornění - místní poplatek ze psů

Poplatek ze psů platí držitel psa. Držitelem je fyzická nebo právnická osoba,
která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Hať.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců.
Držitel psa je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
do 15 dnů od jejího vzniku. Ve stejné lhůtě je poplatník rovněž povinen oznámit a
prokázat správci poplatku každou další skutečnost, která má vliv na výši poplatku
nebo na osvobození od poplatku. Povinnost ohlášení držení psa má i osoba, která je
od poplatku osvobozena a tuto skutečnost musí správci poplatku prokázat. Zanikneli poplatková povinnost, musí tuto skutečnost poplatník správci poplatku oznámit do
15 dnů ode dne jejího zániku (zejm. odhlášení psa z evidence z důvodu úhynu,
utracení, zaběhnutí, prodeje, darování, stěhování atp.)
Při přihlášení psa do evidence obdrží přihlašující evidenční známku psa, která
slouží při kontrole k prokázání skutečnosti, že je pes evidován.
Místní poplatek ze psů za rok 2013 činí dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2010:
za prvního psa .……………………………………….…………….120,-Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele……………………180,-Kč
Tímto žádáme všechny občany, kteří jsou držiteli psa a dosud neohlásili
správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti do 15 dnů ode dne jejího vzniku,
ať se dostaví do pokladny na Obecní úřad v Hati v úřední dny pondělí a středa od
8.00 -12.00 a 12.30 – 17.00.
■ Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Tak jako i v uplynulých létech, tak i letos pro Vás obec zajistila přistavení
velkoobjemových kontejnerů na velkoobjemový a nebezpečný odpad.
Kontejnery budou přistaveny v sobotu 7.9.2013 a to
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 proto možnosti odevzdat bezplatně své odpady svozové firmě!
■ Univerzita třetího věku v Opavě a Krnově
Slezská univerzita v Opavě pořádá v akademickém roce 2013/2014 přednáškové
cykly Univerzity třetího věku.
V Opavě proběhnou přednáškové cykly: zimní semestr – Cestování a
gastronomie, letní semestr – Historie a současnost lázeňství v ČR. Cena cyklů za
celý akademický rok činí 1200,- Kč. Dále se v Opavě nabízí kurzy anglického,
německého, francouzského jazyka, počítačová gramotnost, digitální foto a práce
s mobilním telefonem.
V Krnově proběhnou přednáškové cykly: v zimním semestru – Co v učebnicích
nebylo- skryté podoby české literatury, v letním semestru – Cestování a
gastronomie.
Bližší informace na webových stránkách obce nebo ve vývěsce OÚ.
■ Univerzita třetího věku v Ostravě

Senioři Moravskoslezského kraje mohou i letos od září navštěvovat některý
z programů Univerzity třetího věku (U3V), který pro ně připravilo Centrum dalšího
vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě ve spolupráci
s příslušnými katedrami fakulty. Své přihlášky mohou podat do konce srpna.
„Senioři se mohou přihlásit na jeden ze dvou dvousemestrových vzdělávacích
programů (hlásí se i na oba současně): jednak přednáškový cyklus Vývoj anglické
architektury a hudby, Česká hudbu v minulosti a přítomnosti: vývojové proměny –
osobnosti – dílo interpretace, jednak Anglický jazyk pro chronické začátečníky.“
řekl ředitel Centra dalšího vzdělávání Pedagogické fakulty Ostravské univerzity
Tomáš Bouda. „Na oblasti kultury a angličtinu jsme se zaměřili záměrně, protože
senioři se o ně v předchozím běhu U3V zajímali,“ uvedl dále Bouda.
Přihlásit se lze na některý ze dvou nových programů, ale i na oba dva současně,
do konce srpna a to telefonicky na telefon : 597 092 698 nebo prostřednictvím emailu: marie.marek@osu.cz, či písemně na adresu: CDV PdF OU, F. Šrámka 3,
Ostrava – Mariánské Hory, nebo elektronicky na:
http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=9355

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Měčka
Stalo se to za druhé světové války.
Bombardéry jsme poznali po zvuku. Nebáli jsme se, protože jsme věděli, že
nám nic nehrozí, protože letěli bombardovat města. Rodiče ve velkoměstech se báli
o své potomky a posílali je do vesnic, aby je uchránili před smrtí.
Na dolní Hati byl takový chlapec u Tylečka. Bajzel se mu říkalo, dodnes nevím
proč. Ovšem, že tomu Tylečkovi. Kluk se jmenoval Hanzi. Hrávali jsme na
záhumňu vybíjenou a jiné hry. V zápalu boje jsme je „špekovali“ různými českými
výrazy. Hanzi ovšem ničemu nerozuměl. Chtěl se naučit česky. Bajzel se ho ptal, co
mu má přeložit. Odpověděl: „Jsem studované městské dítě“. No, není nic
jednoduššího, než tato věta. A přeložil: Jsem hlupý měšťan. Hanzi, pln euforie,
běhal po záhumňu a volal: „Ich kann schon tschechisch“. A co? Odpověděl: „Joch je
hlupy měčka“. Měčka? Tak už mu teď všichni říkali. Spokojenost byla na obou
stranách. A teď babo raď!
Mládí je pryč, ale vzpomínky zůstanou. Žijte tak, aby jste měli ve stáří (jestli
se ho dožijete) na co vzpomínat.
Měčka = měšťan
PS:Jen ten je hoden svobody a žití, kdo denně svádí o ně boj. Tak bojujte, protože
kopřivu mráz nespálí.
Vaše Dolňačka

KULTURA

XX.dožínky
Je po dožínkách, letos už 20-cátých, opět se vydařily a
zdá se, že byly lepší než ty loňské. Počasí vyšlo, koláče byly
dle ohlasů vynikající, účast v průvodě a návštěvníků veliká.
Naše dožínky už ani nepotřebují nijak zvlaštní reklamu ve
sdělovacích prostředcích, jsou známé po celém blízkém okolí, i v
sousedním Polsku, a když řeknu "Přijeďte, máme dožínky" a odpověď
zní "Já vím, už jsme tam byli, a zase přijedeme, protože takové jako u
vás jinde nejsou!" hovoří za vše. Nás to velmi těš í, ale také zavazuje,
nezklamat očekávání.
Příprava dožínek začíná prakticky hned po jejich ukončení. Už víme, kde se
stala chyba a jak ji napravit, nebo přijde nápad jak to udělat lépe. Uskutečnit
všechny nápady není snadné a ne vždy se nám podaří lidi přesvědčit, aby do t oho
šli s námi.
Do přípravy se zapojují celé naše rodiny a podřizují dožínkám své osobní volno a
dovolené. Pomáhají nám i lid é, kteří nejsou zemědělci, ale vědí, co příprava na
dožínky obnáší, za což jim patří velký dík.
Jen pro vaši představu co obnáší upečení asi 8000 kusů koláčů:
Příprava na pečení koláčů začíná už od středy, kdy asi 8 žen nastrouhá a zavaří
asi 4 pytle jablek. V pátek od rána se vše připravuje na pečení, je třeba rozbít 1400
kusů domácích vajec nakoupených v naší obci, zpracovat na náplně do koláčů 160
kg tvarohu, 50 kg čerstvého máku, zavařená jablka s pečkami a povidly.Přebrat a
očistit 25 kg rozinek, nakrájet a nastrouhat 7 kg mandlí, 7kg ořechů, natřít
citronovou kůru z 20 kg citronů a další ingredience jako jsou rum, vanilkový
cukr,mandlové aroma.
Rozpustit a uškvařit 80 kg másla, 10kg sádla, zajistit 62l plnotučného mléka, připra
vit 220 kg cukru. 250 kg mouky na těsto a posypku nám dodá pekař. Zadělávat těsto
začínáme o půlnoci z pátku na sobotu. K pečení je potřeba asi 32 žen a dva chlapci k
podávání plechů. S pečením jsme hotovi kolem 14 hodiny a pro některé ženy práce
pokračuje prodejem koláčů už v 16 hodin. Další skupina 10 žen od rána plní
našlehaným sněhem 2200 kusů trubiček. Po skončení prodeje je třeba p řipra vit
balíčky pro účastníky průvodu. Většina žen se k pečení hlásí sama. Jejich odměnou
jsou koláče a pocit z dobře vykonané práce.
Je to jen částečné přiblížení prací k dožínkám, nelze podrobně vyjmenovat
všechny činnosti. Naše dožínky jsou postaveny na dobrovolnosti, ale také
odpovědnosti a pocitu sounáležitosti se zemědělskou obcí a tradicí. Pomoc při
organizaci dožínek nelze zaplatit, a proto si ceníme každého, kdo nám jakýmkoliv
způsobem pomáhá. Často se přípravy prolínají se zemědělskými pracemi, které
nesnesou odkladu, neboť jsou základem příští úrody, ale přesto doufáme, že v této
tradici budou pokračovat i mladí hospodáři, vždyť my už to děláme 20 let!!!

Ještě chceme oznámit, že dožínky budou v roce 2014 v termínu 24.8.2014.
M.Gospošová, E.Adamčíková

FARNOST

Za dobrodružstvím s Willy Fogem
"Jsem Willy Fog všem známý, mám dobrodružné plány, dlouhou cestu chystám. S
přáteli svými právě nástrahy zvládneme hravě, vítězství, že čeká nás, to vím."
Je tomu rok, co jsme poprvé pořádali příměstský tábor pro děti nastupující do
1. – 3. třídy ZŠ. Tábor se nám vydařil, a proto jsme se rozhodli, že ani letos
nemůžeme děti připravit o takovouto možnost. Letošní tábor jsme pořádali
v termínu od 28. 7. – 2. 8. 2013 v CVA Archa a téma jsme zvolili „Za
dobrodružstvím s Willy Fogem“. Na naši cestu za dobrodružstvím se s námi vydalo
16 dobrodruhů ze všech koutů světa (Hať, Darkovice, Bohuslavice, Ludgeřovice,
Markvartovice a dokonce i z Karviné), aby zažili plno dobrodružství, ale taktéž
poznali nové kamarády. Ačkoliv byl tábor příměstský, děti s námi trávili i celou noc
v prostorách staré fary, což pro některé bylo něco nového a hlavně neznámého.
Dovoluji si ale říct, že to všichni statečně zvládli.
Program
byl
připraven tak, aby z větší
části tematicky zapadal
ke známému
dětskému
seriálu „Willy Fog: Cesta
kolem světa za 80 dní“.
V neděli jsme začínali
v Londýně, odkud jsme se
vydali do Paříže, Brindisi,
Suezu, Bombaje… a naši
cestu jsme opět zakončili
zpátky v Londýně. Děti
po celou dobu tábora
hrály mnoho zajímavých
her, hravě zvládly stezku
odvahy a připravili jsme
pro ně i zajímavé
rukodělky
v
podobě
výroby
vlastního
táborového trička nebo
fimo lžiček, které si
samozřejmě děti odnesly
domů na památku. Také
nesmíme zapomenout na
hudební
koutek
a

dobrodružný výlet.
Letos jsme se na výlet vydali do areálu opevnění a bunkrů v Darkovičkách,
kde na nás čekala prohlídka, u které děti shlédly mnoho zajímavých exponátů a
měly možnost se podívat hledáčkem zbraní do okolí. Prohlédli jsme si celý areál a
vydali se k přírodnímu koupališti v Darkovicích, kde se děti osvěžily a pořádně
vyřádily nejen ve vodě, ale i na prolézačkách. Z koupaliště jsme zamířili zpátky do
Archy, kde už byl pro ně připraven další program v podobě her a samozřejmě
nesměl chybět ani pravidelný večerníček s Willy Fogem.
Mysleli jsme i na rodiče, pro které jsme vytvořili blog s veškerými
potřebnými informacemi.
Každý večer zde bylo možné shlédnout fotky
z uplynulého dne, to aby rodiče věděli, jak se jejich dítkům daří. Celotáborové
dobrodružství jsme zakončili v pátek nejprve s dětmi společnou mší svatou a poté i
s rodiči u slavnostního ohně. Děti rodičům předvedly připravený taneček, předali
jsme všem dobrodruhům zasloužený diplom s medailí a opekli si společně párky.
Nesmím zapomenout na poděkování nejen všem dětem a rodičům, ale také
všem vedoucím, naší kuchařce Verči za výborné jídlo, které nám po celý týden
připravovala a otci Markovi, který se podílel a velmi pomáhal při vytvoření ještě
většího dobrodružství pro naše táborníky.
Za vedoucí, Veronika Bekárková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Vážení rodiče,
stejně jako v minulých letech otevírá Základní umělecká škola v Hlučíně na
pobočce ve Vaší obci třídu
- ☺přípravná výtvarná a estetická výchova pro žáky mateřských škol
před nástupem do základní školy.
Výuka je určena dětem předškolního věku a má za cíl seznámit žáky hravou
formou prostřednictvím výtvarných činností s prací ve školním prostředí.
Velmi dobré výsledky této výuky jsou prokázána na bezproblémové docházce
do základní školy těch malých prvňáčků, kteří absolvovali výše uvedenou přípravu.
Výuka bude probíhat jednou týdně. Zahájení výuky v týdnu od 16.9.2013 na
zdejší základní škole.
Rovněž jako v předcházejících letech nabízí výtvarný obor ZUŠ Hlučín na
pobočce ve Vaší obci
- ☺ výtvarné vzdělání široké dětské populaci od 6 do 18 let.
Výuka je rozdělena na přípravné studium (6−8 let), základní studium 1. stupně
(8−14 let) a základní studium 2. stupně (14−18 let). Probíhá jedenkrát týdně ve
zdejší základní škole v tříhodinovém bloku. Žáci se vzdělávají v předmětech plošná
tvorba, prostorová tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura.

Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného studia, které
rozvíjí jejich různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a
vysoké školy s výtvarným zaměřením. Naši absolventi prošli středními uměleckými
školami v Ostravě a studovali vysoké školy - pedagogické fakulty a fakulty
architektury.
Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ
má pevná pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní
inspekcí:
Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost
- minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře, nebo umělecké školy (na
rozdíl od různých zájmových kroužků, domů dětí a mládeže nebo soukromé výuky,
kde mohou vyučovat lidé bez jakéhokoliv vzdělání a kvalifikace.)
Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné
vyučovací hodině se učitel věnuje pouze jednomu žáku, nebo malé skupině o 10 až
15 žácích. Tento intenzívní způsob vyučování je v českém i světovém měřítku
naprosto unikátní.
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně
stanovují rozsah a obsah výuky.
Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí
amatérské hudebníky a výtvarníky. ZUŠ je však zároveň jediným zařízením
soustavně připravujícím vybrané studenty pro další studium na středních a vysokých
školách s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným základním článkem v
posloupnosti ZUŠ – střední umělecké školy - vysoké umělecké školy.
Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto
unikátní a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.
Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si
uvědomuje stát i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem
finančně dotují. Díky těmto dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze
symbolicky.
Bližší informace o studiu na pobočce ve Vaší obci získáte u učitele Vladimíra
Harmana na tel: 736 121 942.

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Zdravím všech spoluobčany a především milovníky
kulatého nesmyslu
Ve chvílích, kdy čtete tyto řádky, už budou mít naši fotbalisté několik
soutěžních zápasů za sebou.

Ale jako už tradičně, začnu těma nejmenšíma,
jenž nám v současné době, asi dělají největší radost a
jejich velké pokroky v herních činnostech jsou pro
haťský fotbal obrovským příslibem do budoucna.
V dnešní době, kdy se po repub lice ruší mládežnická
družstva, se počtem mini fotbalistů můžeme směle
rovnat i daleko větším fotbalovým klubům. Velký dík
patří vedení benjamínků, především z řad rodičů. Do
jarní části sezóny 2012 – 2013 nastupovali s 24
registrovanými a několika neregistrovanými hráči a
trenérským obsazením Václav Gajdošík, Radim
Myška, Radim Pěkník, Petr Sedláček a vedoucím týmu Sedláčková Lenka. Pro
sezónu 2013/2014 dochází u tohoto celku k několika personálním změnám. Spolu se
svými ratolestmi se o jednu věkovou kategorii výše posouvají pánové Radim
Myška, Radim Pěkník a Jiří Kalvar. Všem přejeme hodně úspěchů i v této věkové
kategorii.
Jako každým rokem, i letos nám v okrese Opava ubylo žákovských družstev,
tudíž naši žáci, přestože v okresní soutěži skončili poslední, postoupili do okresního
přeboru. Okresní přebor žáků je totiž pro sezónu 2013/2014 jedinou soutěží našeho
okresu v klasické kopané 10+1. Rovněž i v družstvu žáků ukončil svou dlouholetou
trenérskou činnost pan Rostislav Chmelař, jehož syn se posouvá k dorostu a my
všichni věříme, že s sebou potáhne i tátu.
Dorostenci budou podzimní část sezóny pracovat pod vedením paní Gábiny
Štverkové, trenérem se stal pan Jiří Kupka a k ruce budou i pan Marcel Zháňal a
Rosťa Chmelař. Tento velmi mladý kolektiv dorostenců to určitě v okresním
přeboru nebude mít nijak jednoduché, ale všichni věříme, že se o dobré umístění
určitě poperou.
V kategorii dospělých působí v TJ Sokol Hať už několik let dva celky. B-tým
v uplynulé sezóně dlouho bojoval o postup do třetí třídy. Nakonec to nevyšlo a hoši
skončili na třetím místě. Někteří z nich si ale kvalitními výkony řekli o zařazení do
A-čka a budeme mít všichni možnost už tento podzim vídat, jak si povedou ve vyšší
soutěži. Trenérem zůstává pan Miroslav Janík a vedoucím pan Jiří Pavlenka.
U A-týmu ukončil svou činnost trenér pan Petr Čecháček a na jeho místo se
vrátil pan Petr Rajský.
Panu Čecháčkovi bych rád touto cestou rád poděkoval za jeho několikaletou
práci a jeho nástupci pak popřál úspěšnou trenérskou činnost v nadcházejícím
období. Asistentem pana Rajského bude pan Pavel Šula a vedoucím pak pan Karel
Mikula. V hráčském kádru dochází rovněž k několika změnám. Bylo ukončeno
hostování mladých hlučínských hráčů Gašparíka, Koziela a Stojky. Rovněž hostující
brankář Jiří Stáreček se rozhodl z osobních důvodů nepokračovat tuto sezónu
v našich barvách. O další hostování v TJ Sokol Hať projevili naopak zájem Lukáš
Závodný a Lumír Vojáček. Posila v bráně je ve chvílích, kdy píšu tyto řádky, pořád
ještě v projednávání, takže pokud se budete chtít dozvědět více, pozval bych Vás rád
na fotbal. Začali jsme doma v neděli 18.8.2013 a o dalších fotbalových utkáních
máte uvedeny informace níže v rozpisu zápasů.
Jiří Cima, předseda TJ Sokol Hať

Rozpis zápasů TJ Sokol Hať podzim 2013
Muži A
18.8.
24.8.
25.8.
31.8.
1.9.
7.9.
8.9.
14.9.
15.9.
21.9.
22.9.
28.9.
29.9.
6.10.
12.10.
13.10.
19.10.
20.10.
26.10.
27.10.
2.11.
3.11.
10.11.
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17,00

Muži B

Dorost

Hať – St. Bělá
17,00 Šilheřovice B - Hať 14,30

17,00

Vřesina - Hať
17,00

17,00

Hať - Bohuslavice

16,30

Strahovice - Hať

16,30
16,00

Hať – Velká Polom
Ostrava-Jih - Hať

16,00
15,30

Hať - Darkovičky
Šilheřovice - Hať

15,30
15,00

Hať - Darkovice
Hrabová - Hať

Hať – Háj ve Sl. B
14,45
14,15

Hať - Kobeřice
Oldřišov - Hať

14,15

Hať - Stěbořice

13,45

M.Hoštice - Hať

16,30 V. Hoštice B - Hať
16,30 Hať – Darkovice B
16,00
16,00

Horní Lhota - Hať
Hať – Chuchelná B

15,30
15,30

Rohov - Hať
Hať – Služovice B

15,00

13,45 Hať – Pustá Polom
14,00
Hlavnice - Hať
13,15

Hať - Kylešovice

12,30

Holasovice - Hať

12,45
11,45

Hať – Litultovice
Slavkov - Hať

Hrabyně - Hať

15,00
15,00
14,30

Vávrovice - Hať

Hať - Závada

Hať – Václavovice
Klimkovice - Hať
14,30

Štítina - Hať

14,00

Hať – Dolní Lhota
Žáci
25.8.
17,00
Větřkovice - Hať

31.8.
1.9.
4.9.
7.9.
9.9.
14.9.
15.9.
22.9.
24.9.
28.9.
29.9.
5.10.
12.10.
19.10
21.10.
28.10.
30.10.

10,00
17,00
14,45

10,00
16,00

15,30

Hať - Píšť

17,00
15,00

Bohuslavice - Hať
Hať – Dobroslavice

14,30

Baník Ostrava C- Hať
Hať – Hlučín

12,00
14,00

Kozmice - Hať
Hať - Darkovičky

15,30
15,30

Šilheřovice - Hať
Vřesina - Hať

Hať - Vávrovice
Hať - Litultovice
Bohuslavice - Hať

Hať - Stěbořice
Kylešovice - Hať

10,00
13,30

Hať - Radůň
Kozmice - Hať

13,00

Píšť - Hať

15,30

Benjamínci

Slavkov – Hať

Vzácná návštěva na „Hanysově chatě“ – děti základní
školy v Hati
Členové Myslivecké společnosti v Hati rádi obětovali svůj volný čas a věnovali
dopoledne, aby si povídali s dětmi o tom, jak se správně chovat v lese, která zvířata
v lese žijí a jaké má naše zvěř potřeby. Děti se také dověděly mnoho zajímavostí o
české myslivosti a zásadách lovectví. Prohlédly si vycpané exponáty, paroží zvířat a
zbraně myslivců. Poslechly si vábení srny a srnčete, nebo zvuky nemocných zvířat,
kterou myslivci předvedli vábničkou. Ochotní myslivci trpělivě odpovídali na
všechny dotazy a seznámili děti s mysliveckou mluvou. Kluci se zájmem
poslouchali zážitky z lovu a o tom, jak je důležitá starost o zvěř, hlavně zimní
přikrmování.
Páni myslivci předvedli spoustu dalších zajímavých věcí, např. brokovnici,
kulovnici s optikou, kůže z lesních zvířat, parohy z jelena, zuby z divokého prasete a
jiné. Děti měly možnost podívat se puškohledem, zalícit pravou mysliveckou
kulovnicí, prohlédnout si lovecký nůž a podívat dalekohledem.
Přesto, že bylo velké horko, beseda se určitě vydařila a i díky výborným
„mysliveckým“ klobáskám a chlazené kofole odcházeli všichni spokojeni.
Poděkování za povedenou akci si zaslouží členové MS Hubert Hať pan Hubert
Bortlík, Jiří Blažek, Judr. Jindřich Cigán, Jan Legerski a paní učitelka Mgr. Šárka
Baďurová.
Za MS Hubert Hať – Legerski Jan

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Hubáček Bedřich

90 let

Rosmannová Antonie

89 let

Madejová Anna

86 let

Plačková Cita

86let

Tilleczková Marta

86 let

Bortlík Erich

85 let

Petřeková Hedvika

83 let

Chlebišová Helena

82 let

Lampart Cyril

82 let

Klásek Vítězslav

82 let

Paskudová Klára

82 let

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

