VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém XIV. zasedání zabývalo především:
- Otázkou majetkoprávního vypořádání pozemků pro polní komunikace p.č. 3145 a
3047 k.ú.Hať
- Dodatkem č.1 ke Střednědobému plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na
období 2011-2013 pro Sdružení obcí mikroregionu Hlučínsko
- Zprávou o činnosti kontrolního a finančního výboru při ZO za období roku 2012
včetně návrhu na činnost pro oba výbory na rok 2013
- Zprávou o postupu prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ včetně
jejího financování
- Zprávou o postupu prací na stavbě „Telekomunikační rozvody Hať“ včetně jejího
financování
- Výsledkem inventarizace majetku obce provedené k 31.12.2012 včetně
inventarizace pozemků, závazků a pohledávek
- Žádostí Okresního soudu v Opavě o navržení přísedících Okresního soudu v Opavě
pro období 2013-2017
- Žádostí občana obce Hať o vydání souhlasného stanoviska obce k výstavbě dalších
dvou větrných elektráren na jeho pozemcích
- Žádostí nájemce nebytových prostor v Domě služeb o provedení revize stavu
podlah v pronajatých prostorách
- Návrhem na majetkoprávní vypořádání pozemků pod točnou autobusů a části MK
Mlýnská a to formou směny a úplatného převodu do majetku obce
- Návrhem na majetkoprávní vypořádání části pozemku p.č. 2872 k.ú. Hať a to
formou úplatného převodu do majetku obce pro účely rozšíření polní cesty
Záhumenní v úseku „Poldr – Cigán“
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2013 včetně stanovení priorit pro realizaci
investičních akcí a schválením rozpočtového výhledu na období 2013-2016

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

-

Postupem prací na stavbě „TKR Hať“ včetně návrhu na přípravu výstavby II.etapy
a zpracování projektové dokumentace „Rozvláknění optických kabelů pro
jednotlivé uživatele“
Otázkou pronájmu sálu kulturního domu
Zajištěním výběrového řízení na nákup 2ks počítačů a 1ks monitoru

-

-

-

-

Výsledkem inventarizace majetku obce k 31.12.2012 včetně inventarizace
pozemků, závazků a pohledávek
Návrhem na doplnění smlouvy uzavřené se společností VOKD Ostrava a.s. na
provedení zemních prací na stavbě „TKR Hať“ o Dodatek č.2, týkající se změny
sazby DPH z 20% na 21%
Jednotlivými body, které byly zařazeny na program 14.zasedání ZO
Aktualizací pasportizace místních komunikací a mostů
Zajištěním dopravní obslužnosti v úseku MK K Remízce a V Kotlině po dobu
výstavby kanalizace v daných lokalitách
Postupem prací na zpracování nového Územního plánu obce
Změnou projektu a rozsahu stavby „Cyklostezka Hať – Krzyzanowice“ včetně
návrhu na podání žádosti o dotaci jako společného projektu obce Hať a Gminy
Krzyzanowice
Nabídkou společnosti Geodis Brno s.r.o. na poskytnutí licence pro využívání
ortofotomapy na k.ú. Hať
Postupem prací na stavbě „Telekomunikační rozvody Hať“, zejména
problematikou zajištění kontroly průchodnosti chrániček HDPE v úseku od
rozvodové skříně k jednotlivým účastníkům a místu ukončení této chráničky
v domovní rozvodnici
Otázkou ztrátovosti autobusového účelového spoje
Otázkou financování protipovodňových opatření, která by měla být realizována
v rámci výstavby „Zkapacitnění koryta vodního toku Bečva“
Žádostí nájemce nebytových prostor v Domě služeb
Cenovou nabídkou na provedení kácení stromu horolezeckou technikou
Výběrem dodavatele 2ks počítačů a 1ks minitoru do kanceláří OÚ
Návrhy dodatků ke smlouvám uzavřeným se SFŽP ČR

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Opomenuté výročí
Stranou většího povšimnutí uběhla sobota 16.3. letošního roku. A přece je to
datum, které před 90-ti léty významně promluvilo do historie naší obce. Dne 16.
března roku 1923 byla Hať a Píšť, jako poslední dvě obce regionu, kterému se právě
v té době začalo říkat Hlučínsko, přičleněny k Československé republice. Předtím
plných 181 let byly součástí Pruska a později Německa. Připomeňme si alespoň
stručně co tomu předcházelo.
Když Marie Terezie po smrti svého otce císaře Karla VI., který zemřel roku 1740,
nastoupila na trůn habsburské říše, nebylo ji dopřáno příliš klidu, aby se mohla

seznámit coby panovnice s tak rozsáhlým impériem. Krátce po svém nástupu na trůn
musela čelit válce s pruským králem Fridrichem II. Nepříznivě se vyvíjející situace na
poli vojenském ji přinutila uzavřít s pruským králem mírovou smlouvu. První smlouva
byla podepsána 11.6.1742 ve Vratislavi a další o měsíc později 28.7.1742 v Berlíně.
Podpisem této smlouvy přišlo Rakousko-Uhersko o rozsáhlá území na svém severním
okraji. K Prusku totiž připadlo Kladsko, Dolní a Horní Slezsko (mimo těšínské
knížectví) a také část knížectví opavského, mimo město Opavu, a území ležící za
pravým břehem řeky Opavy. Jednalo se o 38 obcí dnešního Hlučínska, které se tak od
roku 1742 staly součástí Pruska. Získané území připojil Fridrich II. k Prusku jako
samostatnou provincii.
Podle stávajícího uspořádání byly nově přičleněné obce zahrnuty pod vládní
obvod, který měl své sídlo ve Vratislavi a jejich okresním městem se staly Hlubčice.
Po reformách v roce 1818 přešly obce pod okresní město Ratiboř, které bylo součástí
vládního obvodu Opole. Toto správní rozdělení zůstalo až do konce I.světové války.
Konec I.světové války přinesl porážku centrálních mocností a tím i rozpad
německého císařství a habsburské monarchie. Vzniklo nové státoprávní uspořádání ve
střední Evropě spojené se vznikem nových států mezi mini i Československé
republiky. Na základě závěrů Pařížské mírové konference, která byla uzavřena ve
Versailles dne 28.6.1919, byla Československu přiznána jižní část Ratibořska (dnešní
Hlučínsko) i když požadavky ČSR byly na daleko větší zábor území. Na zbytku
Horního Slezska měl proběhnout plebiscit (hlasování obyvatelstva, zda se rozhodne
pro připojení území k Polsku nebo bude požadovat setrvání u Německa). Takovéto
rozhodování však nebylo umožněno občanům Hlučínska. Státní hranicí mezi územím,
o kterém bylo rozhodnuto, že připadne Československu a územím, kde měl proběhnout
plebiscit, připravovala mezinárodní rozhraničovací komise. Ta byla vytvořena ze
zástupců vítězných mocností a v jejím čele stál francouzský generál La-Ronde. Po
jednom zástupci v této komisi mělo Československo a Polsko. Při vytyčování státní
hranice se vyskytl problém u tří obcí a to Píště, Hati a Ovsišť. Hranice vytýčena
generálem La-Rondem totiž protínala katastry uvedených obcí na několika místech. Po
námitkách bylo rozhodnuto, že uvedené obce zůstanou i nadále součástí Německa a to
až do výsledku plebiscitu, při tom budou z plebiscitu vyňaty. Pokud se občané Horního
Slezska rozhodnou pro připojení území k Polsku připadnou uvedené obce ČR, pokud
by se rozhodly zůstat u Německa, určí definitivní hranici delimitační komise
s přihlédnutím k námitkám německé vlády. Bylo to zajímavé řešení především proto,
že občané uvedených obcí neměli možnost vyjádřit v plebiscitu svůj názor, ale
plebiscit měl rozhodnout o jejich dalším osudu.
K předání ostatního území Hlučínska k Československé republice došlo 4.2.1920.
Toho dne vznikla nová státní hranice, která vedla po jižní a západní hranici katastru
obce Hať a oddělovala naši obec od okolních obcí Šilheřovic, Darkovic a Vřesiny.
S napětím očekávaný plebiscit byl stanoven na 20.3.1921. Před tímto termínem se

naplno rozběhla ostrá propaganda, na které pracovaly všechny zainteresované státy.
Samotný plebiscit na Horním Slezsku proběhl ve stanoveném termínu a dopadl trochu
jinak, než bylo všeobecné očekávání, tj. vítězství propolsky laděných obyvatel. Pro
zachování území u Německa hlasovalo 59,61% obyvatelstva a 40,39% bylo pro
připojení k Polsku. Nyní bylo na delimitační komisi, aby rozhodla o definitivním
stanovení státní hranice a tím i o osudu obcí Hať, Píšť a Ovsiště. V komisi byl
nahrazen zástupce Polska novým zástupcem Německa, kterým se stal Dr. Göppert.
Tato komise se v konečné fázi rozhodla , že obce Hať a Píšť připadnou ČSR a Ovsiště
zůstane u Německa.
Po tomto rozhodnutí došlo k převzetí obce Hať československými orgány v pátek
16.3.1923. Do obce napochodovala ve směru od Hlučína část vojska. Druhá část
zaujala postavení s děly, kulomety a jedním obrněným transportérem na návrších nad
obcí. S vojskem přišli další úředníci, učitelé, zaměstnanci pošty, četníci a finanční
stráž. Byly obsazeny obě školy, poštovní úřad, zřízena byla četnická stanice.
V uvedený den byly vyvěšeny vyhlášky nařizující odevzdávání zbraní a povinnost
oznámení všech zásob zboží. Poštovní zaměstnanci byli vybavení dvojjazyčnými
razítky s českým nápisem Hať a německým Haatsch. Ta se mohla používat pouze
v prvních 3 dnech po provedení záboru. Dr. Fürst jako zástupce státní správy ČSR
oznámil rozpuštění obecního zastupitelstva a starosta obce, kterým v té době byl
sedlák Siara, byl provizorně pověřen výkonem funkce vládního komisaře. 19.březen
1923 byl stanoven jako den, ve kterém se mělo přejít z německé marky na českou
korunu. Obsazení obce proběhlo bez jakýchkoli incidentů, ale ze strany obyvatelstva
velmi chladně. Státní hranice byla posunuta na severní okraj katastru obce a přerušila
cesty do Ratiboře, Křižanovic a Rudyšvaldu. Byly to dopravní komunikace, které
umožňovaly přístup k vlakovému spojení a tím i spojení se světem. Obecní úřad a
četnická stanice vydávaly propustky pro malý pohraniční styk, které umožňovaly, aby
občané Hati mohli i nadále chodit do zaměstnání, které měli teď za hranicí.
Život v té době nebyl jednoduchý, podobným osudem však bylo občanům obce
souzeno projít v dalším období ještě několikrát, ale to je již jiná kapitola.
Pavel Kotlář, starosta

Zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2012
Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Moravskoslezského kraje,
Obvodní oddělení v Hlučíně předložilo obci Hať Zprávu o stavu veřejného pořádku za
rok 2012, kterou zpracoval prap. Martin Oleják a pprap. Táňa Štefková, z níž
podstatné údaje pro Vás vyjímáme.
OO PČR Hlučín působí na katastrálním území 15 obcí o celkové rozloze 171km2
a toto území obývá asi 43000 obyvatel. Toto území je rozčleněno s ohledem na správní
členění, počet obyvatel, bezpečností situaci a početní stavy policistů (v současnosti

v Hlučíně slouží 40 policistů) na okrsky. Hať patří do okrsku, ve kterém odpovídají za
úroveň ochrany veřejného pořádku, předcházení a odhalování trestné činnosti a jiného
protiprávního jednání policisté prap. Martin Oleják, pprap. Táňa Štefková a pprap. Jan
Pavelek.
V roce 2012 byla zaznamenána na teritoriu obvodního oddělení v Hlučíně
skutkově obdobná protiprávního jednání jako v přecházejících letech a to zejména
trestné činy. V roce 2012 došlo k prošetření 811 trestných činů a s ohledem na rok
2011 (830 trestných činů) došlo k mírnému poklesu o 2,29%. Mezi nejvýznamnější
kriminogenní faktory teritoria OO PČR Hlučín patří blízkost krajského města (vysoká
hustota obydlení), blízkost státní hranice (pohyb cizinců), nedostatečný přístup
obyvatel k ochraně vlastního majetku a v poslední době také zhoršující se ekonomická
situace obyvatelstva a zvýšení počtu sociálně slabých obyvatel. Nejvyšší podíl
z celkového počtu trestných činů tvořily majetkové trestné činy (krádeže, podvody,
apod.), které tvořily 6,11%, tedy celkem 520 skutků. Dále byla prověřována násilná a
mravnostní trestná činnosti (činy proti životu a zdraví, výtržnictví). Násilná trestná
činnost v počtu 45 skutků, tj.5,55%, mravnostní 0,99%, tedy 8 skutků. Hospodářská
trestná činnost tvořila 6,66% a podíl 22,69% v počtu 184 skutků tvořila zbývající
trestná činnost, tedy např. trestné skutky spáchané na úseku dopravy (řízení pod
vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, maření výkonu úředního rozhodnutí,
apod.) nebo na úseku životního prostředí. V roce 2012 se oproti roku 2011 zvýšil
počet objasněných trestných činů z 314 na 344.
Na katastrálním územní naší obce bylo loni prověřováno celkem 18 trestných
činů. U 6 trestných činů se podařilo zjistit pachatele. U některých skutků stále probíhá
jejich prověřování a šetření ke zjištění pachatele. Největší podíl tvoří majetkové trestné
činy a to zejména případy prostých krádeží a případy krádeží vloupáním jak do
rodinných domů, tak i vozidel, obchodů a restaurací. Z celkového počtu
prověřovaných trestných činů u OOPČR Hlučín za rok 2012 tvoří trestné činy
spáchané v naší obci podíl 2,22%. Na úseku přestupků bylo evidováno celkem 22
skutků, kdy se jednalo zejména o přestupky na úseku dopravy, proti občanskému
soužití a proti majetku.
Z výše uvedených informací vyplývá, že v loňském roce došlo k mírnému
poklesu protiprávních jednání nejen na katastru naší obce, ale celého regionu
Hlučínska. K dalšímu zlepšení situace chce OO PČR Hlučín zintenzivnit spolupráci
Policie ČR s místními samosprávami a občany, zvyšovat právní vědomí občanů a
zlepšit jejich vztah k vlastnímu majetku a jeho ochraně. V průběhu roku 2012 byla,
s ohledem na vývoj situace, zintenzivněna spolupráce mezi obvodním oddělením
Policie ČR a Městskou policií Hlučín.
pk

"Proměny způsobu života a modernizační procesy v
mikroregionu Hlučínsko"
Vážení občané,
jsme výzkumný tým sociologů, který se zajímá o život obyvatel Hlučínska. Dovolte,
abychom Vám oznámili, že náš tým v letošním roce získal grant od Grantové agentury
České republiky na tříletý výzkum s názvem Proměny způsobu života a modernizační
procesy na Hlučínsku. K tomuto úspěchu přispěli i ti z Vás, kteří s jednou členkou
našeho týmu spolupracovali jako respondenti na přípravě projektové žádosti pro
Grantovou agenturu. Děkujeme.
Náš výzkumný projekt předpokládá, že v regionu v rámci tří let proběhnout dva
výzkumy založené na přímých rozhovorech s respondenty a jeden výzkum založený na
dotazníkové technice. V letošním roce (od května) bude probíhat výzkum pomocí
rozhovorů s občany. Budeme hledat zástupce tří generací: první generace jsou lidé
narození těsně před začátkem 2. světové války, v jejím průběhu nebo těsně po jejím
skončení; druhá generace jsou lidé narození v 50. a 60. letech, třetí generace jsou lidé
narození v 80. a 90. letech. V roce 2014 se uskuteční dotazníkový výzkum na
reprezentativním souboru hlučínské populace. V první polovině roku 2015 se
uskuteční druhý výzkum založený na přímých rozhovorech se zástupci tří generací
respondentů.
Většinu z toho, co se můžeme o Hlučínsku dozvědět my, víte jenom Vy. Vaše
pomoc je pro nás naprosto nezbytná. V současné přípravné fázi výzkumu
shromažďujeme všechny možné informace týkající se historie regionu, kulturního i
pracovního života v regionu apod. Navazujeme spolupráci se zástupci jednotlivých
obcí a různých sdružení na Hlučínsku. Hledáme kontakty na případné respondenty
apod. Pokud byste chtěli přispět radou nebo informací, velice to uvítáme. Můžete
zavolat člence týmu Heleně Kubátové na číslo 730 574 793, nebo jí napsat email
helena.kubatova@upol.cz, případně dopis na adresu Katedra sociologie, andragogiky a
kulturní antropologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého, tř. Svobody 26, 779 00
Olomouc.
Na základě výsledků našeho výzkumu vzniknou dvě odborné monografie (z toho
jedna anglicky) a několik odborných studií v časopisech. O svých výsledcích budeme
informovat odbornou veřejnost na našich i zahraničních vědeckých konferencích.
Věříme, že naše výsledky přispějí k popularizaci Hlučínska a že budou přínosné nejen
pro občany Hlučínska, ale i pro celou Českou republiku.
Na spolupráci s Vámi se těší výzkumný tým z olomoucké univerzity Palackého a
z pražské Vysoké školy finanční a správní:
PhDr. Helena Kubátová, Ph.D. helena.kubatova@upol.cz
prof. Ing. František Zich, DrSc. fzich@volny.cz
Mgr. Petra Anýžová petra.anyzova@gmail.com

PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com
PhDr. Ondřej Roubal, Ph.D. oroubal@centrum.cz
Mgr. František Znebejánek, Ph.D. frantisek.znebejanek@upol.cz
Práci našeho týmu podporují např.:
Mgr. Herbert Pavera, starosta obce Bolatice a předseda Sdružení obcí Hlučínska
Ing. Andreas Hahn, starosta města Kravaře a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
Pavel Kotlář, starosta obce Hať a místopředseda Sdružení obcí Hlučínska
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D., předseda Společnosti přátel Muzea Hlučínska a ředitel
Kulturního domu Dolní Benešov
Mgr. Metoděj Chrástecký, jednatel Společnosti přátel Muzea Hlučínska a ředitel
Muzea Hlučínska
Ing. Jana Musialová, členka výboru Společnosti přátel Muzea Hlučínska
Ing. Kurt Kocián, starosta obce Bohuslavice
Ing. Pavol Kubuš, starosta města Hlučín
Anna Malchárková, spisovatelka

Hať – ČOV a splašková kanalizace
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám podal stručnou informaci o stavbě „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“.
Začátkem měsíce března se začaly realizovat výkopové práce a pokládka chráničky
k čerpacím šachticím pro následné vybavení šachtic technologií včetně napojení
ovládacích skříněk. Od 12. 3. 2013 začaly výkopové práce v Kotlině. Prvním
zrealizovaným úsekem byl úsek Myslivecká chata - transformátor (p. Lukáš Kania).
Abychom mohli realizovat výkopové práce v Kotlině, kde místní komunikace jsou
velmi úzké, musela tomu předcházet výstavba objízdné provizorní komunikace, která
spojuje právě již zmiňovaný úsek od transformátoru veden pod vedením vysokého
napětí a navazující na asfaltovou komunikaci podél travnaté plochy (hřiště) v Kotlině.
Realizace uvedené provizorní komunikace spočívala ve vykufrování zeminy, zásypem
a zhutněním kameniva, povrchová úprava byla provedena rozprostřením asfaltového
recyklátu. Délka uvedené komunikace je cca 130 m v šíři 4,2m. Touto komunikací
jsme zabezpečili obslužnost rodinných domů, které budou dotčeny stavbou. Druhým
realizovaným úsekem stavby je úsek ulice K Remízce od pana Svobody až po p. Šulu,
tzn., podél travnaté plochy (hřiště). Celková rekapitulace k tomuto týdnu – je usazeno
cca 370 čerpacích šachtic a vykopáno a položeno celkem 17 500 m hlavních a
podružných řádů. Práce na ČOV byly v úvodu letošního roku z důvodu špatných
klimatických podmínek přerušeny. Koncem ledna a v průběhu února byly provedeny
všechny ležaté kanalizace a ležatá potrubí mezi ČOV, kalovým hospodářstvím a

výpustnými objekty. Potrubí bylo řádně obsypáno pískem a provedl se závoz zhutnění
pod budoucí komunikací v objektu ČOV. V současné době se provádí na břehu Bečvy
výustní objekt.
Předpokladem pro spuštění do zkušebního provozu ČOV je napojení rodinných
domů na tlakovou kanalizaci. Opětovně Vás všechny, majitele nemovitostí, kteří již
máte osazenou čerpací šachtici, vyzývám k provedení elektropřípojky včetně
revize. Elektropřípojka obnáší, jak jsem Vás již informoval v předcházejících
vydáních zpravodaje, jištění jističem 3f -10A-char.B a přívod kabelu k místu napojení
ovládací skříňky. Ovládací skříňka je součástí technologie dodavatele. Pokud je
čerpací šachtice umístěna do 6m od rodinného domu, lze umístit ovládací skříň na zeď
rodinného domu. Pokud je vzdálenost čerpací šachtice delší než 6m od RD, pak
ovládací skříňka bude umístěna na sloupku u čerpací šachtice a přívodní kabel se musí
vést až k místu sloupku, tzn. ovládací skříňky.
Vážení spoluobčané, chtěl bych Vás touto cestou požádat o doručení 1ks revizní
zprávy na obecní úřad. Jedině takto můžeme mít přehled o připravenosti pro
následnou montáž technologie.
Na pravidelných kontrolních dnech jsme se zabývali mimo jiné problematikou
výběru sočného v roce 2013. Obec i přesto, že finanční analýza určuje pro letošní rok
výběr stočného, se nemusí v průběhu zkušebního provozu výběrem stočného zabývat,
tzn. stočné v letošním roce nebude občanům fakturováno.
Jako v každém vydání zpravodaje Vás všechny žádám o pochopení, trpělivost a
zvýšenou ostražitost na našich komunikacích dotčených stavbou. Všem občanům
děkuji za pochopení.
Werner Vyletělek, místostarosta

Pro vyhotovení elektropřípojky a vystavení revizní zprávy Vám nabízíme kontakty na
několik revizních techniků, na které se můžete obrátit:

ELEKTROMONTÁŽE + REVIZE EL. ZAŘÍZENÍ
p. Tomáš DUDEK
724 428 880
p. Karel SVOBODA
602 932 121
p. David SOBOTÍK
777 669 981
p. Lukáš GAJ
724 529 974
p. Gerhard TVRDÝ
603 731 523
p. Karel PLAČEK
603 223 429
VÝKOPOVÉ PRÁCE GRAVITAČNÍ PŘÍPOJKY
VČ. NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ POTRUBÍ
p. Ladislav STŘEBOVSKÝ 731 442 740

INFORMUJEME

■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv

1. Píšť: pochování basy
2. Bolatice: masopust
3. Závada: sněm Sdružení obcí Hlučínska
4. Kravaře: setkání Svazu postižených civilizačními chorobami
5. Hať: koncert s názvem Housle zpívejte se sborem
6. Darkovice: Extraliga ve stolním tenise
7. Šilheřovice: Velikonoční dílna
8. Kravaře: Velikonoce na zámku
9. Hať: Bazar oblečení
10. Hlučínsko: veletrh v polských Katowicích
Jana Schlossarková - Už by teho bylo došč! – nová kniha regionální spisovatelky
je k zakoupení v omezeném množství v pokladně OÚ za cenu 90,-Kč/ks.
■

■ Posunutí svozového dne u BIO odpadu - z důvodu velikonočních svátků se
přesouvá svozový den u BIO odpadu o 1 den. Hať se vyváží v úterý,takže mimořádně
svoz proběhne ve středu 3.4.2013.

■ Svoz velkoobjemových a nebezpečných odpadů
Obec Hať zajistila pro své občany přistavení kontejnerů pro sběr a svoz
velkoobjemových odpadů (pneumatiky, koberce, nábytek, elektrozařízení, televize,
atd.) a nebezpečných odpadů (akubaterie, zářivky, oleje, barvy, laky, ředidla)
na den 6.4.2013.
Místa a čas přistavení kontejnerů:
7.00 – 11.00 hodin – technický dvůr, ulice Na Stráni
12.00 – 16.00 hodin – parkoviště u prodejny TEMPO, dolní Hať, ulice Lipová 223
Kontejnery budou k dispozici pouze v uvedený den a na odkládání odpadů budou
dohlížet zaměstnanci firmy OZO Ostrava.
Využijte možnosti odevzdat velkoobjemový a nebezpečný odpad, který Vaše
domácnost vyprodukuje v průběhu roku, svozové firmě!!!
■ Očkování psů proti vzteklině
Sdělujeme majitelům psů, že proběhne očkování psů proti
vzteklině v sobotu 11.5.2013
v době od 12 30 – 1315 – u obecního úřadu
v době od 1320 – 1345 - na parkovišti pod kostelem
Psi musí mít náhubek a musí být v doprovodu dospělé osoby.
Cena očkování je 100,-Kč

FARNOST

Housle zpívejte se sborem
Je neděle 10.3.02013, neděle jako každá jiná a přece v něčem zvláštní. Byla to
čtvrtá neděle postní neboli neděle radostná, připomínající, že Velikonoční svátky
radosti a pokoje, jsou blízko.
A právě na tuto neděli, ač v netradiční dobu pro konání koncertů, přijal pozvání
Univerzitní pěvecký sbor OMNIA ze Žiliny, aby nám tu radost z blížících se
Velikonoc ještě zdvojnásobil. Ve sboru vystupují nejen studenti Žilinské univerzity,
ale také ti, kteří již pracují a rádi zpívají. Zprostředkovatelem a myšlenkou udělat toto
kulturní vystoupení byl Adam Paskuda, který při svém studiu navštěvuje tento
pěvecký sbor, kde zpívá a hraje na housle.
Ve spolupráci s Obecním úřadem Hať a Římskokatolickou farností, kteří ochotně
přispěli ke konání této akce, za což jim patří velký dík, jsme mohli prožít v kostele sv.

Matouše pěkné kulturní odpoledne. Univerzitní sbor vystoupil se skladbami známých
autorů J. S. Bacha, Leoše Janáčka, ale také autorů méně známých, třeba Petera Bažíka.
Nádherné sborové zpěvy jistě uspokojily všechny
ty, kteří si udělali čas a přišli prožít netradiční kulturní
zážitek.
Po asi hodinovém vystoupení byli všichni
účinkující pozváni do Archy na malé pohoštění, kde
pan starosta předal hostům malé upomínky z návštěvy
naší obce. Sboristé byli mile překvapeni a děkovali za
pozvání, které v budoucnu rádi zopakují. Po krátkém
odpočinku se vydali s krabicí prajzských buchet, které
napekly ochotné ženy z farnosti, na zpáteční cestu do
Žiliny.
Výtěžek z dobrovolného vstupného, byl věnován na
opravu chátrajícího kostela na Ukrajině.
Co říci na závěr? Snad jen to, že koncert byl pro
všechny příjemným zážitkem a můžeme se těšit na další vystoupení pěveckého sboru
OMNIA nebo jiných, stejně nadaných studentů.
Pavla Paskudová

KULTURA

Vážení spoluobčané,
po nekonečně dlouhé a únavné zimě pro Vás
kulturní komise při obecním úřadě v Hati připravuje
další tradiční akci jakou je již po 10 let koncert
„Hudba nezná hranic“. Pro zasvěcené asi nemá
valný význam tuto akci déle představovat, pro
nezasvěcené – a obzvlášť rovněž velmi vítané –
tento koncert má za poslední roky nějaký další
podtitul, který specifikuje oblast hudebního
žánru. V letech minulých jsme se mohli
setkat na těchto koncertech např.
s významnými osobnostmi hudebního světa, jakými
jsou, a bohužel i byli, Josef Vejvoda, český vynikající
jazzový bubeník a pokračovatel slavného rodu Vejvodů, dále se
v našem kulturním domě představila úžasná polská sopranistka žijící

v Německu Ewa Stoschek nebo začínající velmi talentovaná sopranistka Veronika
Holbová, Slezské žesťové kvinteto, Salonní orchestr Oldřicha Zahuty, ale také
tenorista Peter Svetlík či další přední členové činohry NDMS v Ostravě pánové Jiří
Sedláček, Tomáš Jirman, Jan Fišar a další početný výčet účinkujících. Bohužel jak
jsem již předeslal, již není mezi námi vynikající kubánský trumpetista Lazaro Cruz,
který v loňském roce skonal, a který u nás vystoupil před třemi léty a doslova všechny
posluchače nadchnul svým uměním, ale i velmi skromným projevem. Také v letošním
programu koncertu na tohoto umělce vzpomeneme několika skladbami.
A to už se dostávám k programu a podtitulu letošního ročníku koncertu „Hudba
nezná hranic 2013“. Rok od roku je stále těžší a zodpovědnější vybrat žánr a oblast
hudby, který by byl přístupný všem generacím, proto jsme letošní rok v podtitulu náš
koncert nazvali –

Hudba pro radost – Radost pro všechny .
A z čeho že se to budete moci radovat? Program první poloviny koncertu tvoří
slavné skladby 40. až 60. let, zazní evergreeny Glena Millera (Chatanooga Choo Choo,
Moonlight serenade a další), na programu rovněž budou slavné písně Karla Hály,
Karla Štědrého nebo také Václava Neckáře. V druhé polovině programu pak zazní
skladby Barbary Streisand nebo dokonce slavné skladby švédské skupiny ABBA.
Program je stylizován do této podoby právě například pro různá výročí ať už
autorů nebo různých interpretů. Po létech, kdy se v naší obci představili různí hosté,
jsme letošní program připravili v podstatě „ve vlastní režii“. Znamená to tedy, že
kromě dvou hostujících zpěvaček se vám představí skoro všichni hudebníci z naší
obce. Některé již znáte velmi dobře, ale troufám si říct, že další muzikanty někteří
z vás uvidí úplně poprvé!!! Nechci v tuto chvíli všechno prozradit, já se ovšem velmi
těším, protože koncertovat v tomto novém složení budeme úplně poprvé. Co snad
mohu ještě prozradit, že počet účinkujících čítá cca 10 různých nástrojů a interpretů.
Koncert se uskuteční trochu netradičně dříve a to:

21. 4. 2013 v kulturním domě v 16 hodin.
Vážení spoluobčané, jste opravdu velmi upřímně zváni na tento koncert. Já se
mohu jen těšit třeba nejen na ty „zasvěcené“, kteří přicházejí každý rok, ale kulturní
dům v Hati má kapacitu cca 220 míst a bohužel ještě se nestalo, že by byl, jak se říká,
plný dům na koncertu Hudba nezná hranic. Budu si přát, aby návštěvnost byla jako u
příležitosti Vánočních ladění nebo Novoročních koncertů v kostele sv. Matouše.
Přeji vám krásné a snad už i prosluněné jarní dny a na setkání se za celou
kulturní komisi těší - Mgr. Pavel Kozel.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Něco ze života školy…
I v letošním školním roce na naší škole proběhlo školní kolo olympiád
z matematiky, chemie, biologie, dějepisu, českého jazyka a finanční gramotnosti.
„Nejlepší“ žáci postoupili do okresního kola, ve kterém nás úspěšně reprezentovali.
Úspěšnými řešiteli matematické olympiády v okresním kole se stal Tomáš Kalvar
(5.třída) a Aneta Marčáková (9.B), která zároveň postoupila do krajského kola.
Žák 9.B Jakub Myslivec byl úspěšný v okresním kole dějepisné olympiády a
postoupil do krajského kola, kde se umístil na pěkném 15 místě z asi 30 žáků. Zároveň
nás úspěšně reprezentoval v okresním kole olympiády z chemie, kde také postoupil do
krajského kola, které se bude konat v dubnu.
Žáci 8.třídy – Kamil Bančík, Eliška Petříková a Lenka Martiníková postoupili do
okresního kola olympiády ve finanční gramotnosti a zde se umístili na 3. místě.
Nedávno také proběhlo školní kolo matematické soutěže Pythagoriáda pro 5. až 8.
ročník. Žáci řešili během jedné hodiny 15 příkladů. Za každý správně vyřešený příklad
získali jeden bod. Úspěšní řešitelé museli mít 9 a více bodů.

Úspěšnými řešiteli se stali:
5.třída: Stanislav Legerski
Jakub Plachý
Aneta Czichonová
Tomáš Kalvar
Tomáš Tkačík
6.třída: Caroline Bindačová
Eliška Dudková
7.třída: Nela Starowiczová
Tito žáci postupují do okresního
v Opavě.

13 bodů
12 bodů
10 bodů
10 bodů
10 bodů
13 bodů
9 bodů
9 bodů
kola Pythagoriády, které se bude konat v květnu

Všem žákům, kteří naši školu v tomto školním roce úspěšně reprezentovali (popř.
ještě budou reprezentovat) gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v dalším studiu.
Mgr. Libuše Martiníková

Letošního roku probíhá již 42. ročník dějepisné olympiády. Téma tohoto ročníku je
Od pohanských zvyků po křesťanskou tradici. Žáci z celé republiky soutěží ve
znalostech lidových zvyků a náboženských tradic našeho národa. Mnoha žákům ZŠ
Hať nejsou tradice předků neznámé, stejně jako křesťanský život a také z tohoto
důvodu dosáhli ve 42. ročníku velmi dobrých výsledků.
Školního kola se účastnilo čtrnáct vybraných žáků. O úrovni tohoto kola svědčí
výborné bodové zisky účastníků. Do okresního kola jsme tak mohli vyslat dva
zástupce Ondřeje Jaroše a Jakuba Myslivce. Oba prokázali své znalosti a ve velké
konkurenci téměř čtyřiceti nejlepších soutěžících z okresu Opava se umístili na
děleném třináctém respektive čtvrtém místě. Jakub Myslivec si obsazením čtvrtého
místa v okresním kole získal právo reprezentovat naši školu a okres v krajském kole,
které proběhlo 25. března na ZŠ Mitušova v Ostravě –Hrabůvce. Jakub opět prokázal
znalosti a obsadil výborné patnácté místo, které sice neopravňuje k účasti
v celostátním kole, jež proběhne ve Strážnici, ale je krásnou vizitkou naší obce a školy.
Tímto bych chtěl poděkovat všem účastníkům školního kola a zvláště našim úspěšným
reprezentantům. V příštím roce pak přeji hodně úspěchů v nové soutěži všem, kteří se
budou účastnit.
Mgr. David Otipka

V únoru se chlapci 4. a 5. třídy zúčastnili v Hlučíně okrskového kola soutěže ve
vybíjené. Po několika letech se jim podařilo vybojovat 1. místo a s ním i postup do
okresního kola. V Opavě se kluci setkali se silnými soupeři, ale ani zde se neztratili a
přivezli krásné 6. místo. Hoši děkujeme!!!
Mgr. Monika Dudová

V rámci enviromentální výchovy jsme se na naší škole zapojili do projektu „Sběr
plastových víček“. V důsledku narůstajícího problému s odpady se s dětmi snažíme
pomoci alespoň tříděním. Víčka nám slouží nejprve pro zábavu, tj. v podobě staveb
různých obrazců, poté pak jsou převezena k recyklaci. Podpořte děti a sbírejte s námi!
Mgr. Monika Dudová

A něco ze sportu a dalších soutěží…
V únoru proběhl turnaj v šachu a dámě. Účast byla sice menší, ale žáci si to plně užili.
Výsledky:
DÁMA
1.Stanislav Legerski
2.Matěj Návrat
3.Kryštof Olecký
ŠACHY

1. Stanislav Legerski
2. Jakub Myslivec
3. Šimon Kielar

Ve středu 20.3.2013 proběhl turnaj v házené 8-mi členných družstev chlapců 7.b, 6.tř,
dívky 6.tř. Bojová nálada podtrhovala skvělou atmosféru. Všechna utkání byla v duchu
fair play a tak to má být. Bylo to opět jedno krásně prožité odpoledne.
Mgr. Jurenka František

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

FC Cobra Hať
2012: Září – Prosinec
Florbalový club Cobra Hať prošel do sezóny 2012/13 menší obměnou. Ze
zahraniční stáže se nám vrátil zkušený obránce Daniel Hic. Přišla nová posila
šilheřovický rychlík Přemek Kulhavý a z pozice brankáře do útoku přešel Lukáš
Cigán. Tyto kroky, zdá se, položily základ úspěšné sezóny haťských borců. Mimo
soutěž mužů se tým začal věnovat i mládeži, která v mimoligových turnajích v Píšti a
Přerově uhrála fantastická 3tí místa. Cobra Juniors dokázala přehrát i týmy větších
měst jako Havířov, Přerov, Hranice na Moravě a Olomouc.
Ale zpět k mužům. Hať si v prvních zápasech soutěže udržovala vysoký standart,
když se již po 6ti kolech držela na krásném třetím místě. Stavebním kamenem úspěchu
se opět stal v bráně skvělý Vít Segiň. Ten svými zákroky nejednou dohnal soupeře do
stavu zoufalství. Formu si vzal také útočník Lukáš Tyleček, kterému střelecký prach

rozhodně nezvlhnul a v každém střetnutí stabilně posouvá své bodové statistiky. Po
důležitých výhrách nad Krnovem B, Pustou Polomí a ostravskými týmy SMOG
Ostrava, Ocelot Ostrava a Pirates Ostrava, Cobra přezimovala těsně na třetím
místě v Moravsko-Slezské soutěži mužů.
2013
Soutěž jasně ovládají týmy Rožnova a Králikářů Ostrava. Tyto celky hrají
velice jistě, zkušeně a po osmi kolech jsou neporaženy. Po zimní přestávce zní tedy cíl
jasně: uhájit třetí místo v tabulce. Cobra Hať hned v prvním zápase jara potkává právě
Rožnov a po velice dramatické koncovce prohrává rozdílem branky 3:4. Podobná
situace nastává v zápase s Králikáři, kdy se Hať snaží seč může, zápas však prohrává
opět o gól 5:6. V dalších zápase jara je naštěstí Cobra soustředěná a zápasy, které má
vyhrávat, vyhrává. Jediný tým, který našel recept na naše výkony, jsou bohužel
Redwolfs Ostrava, kteří haťský club porazili v obou zápasech sezóny a to 6:4 a 8:5.
Po 18ti odehraných kolech se Cobra Hať drží svých cílů a s náskokem sedmi
bodů je stále zakotvena na skvělém 3tím místě. V posledních zápasech navíc
zvítězila 7:6 proti Pirates Ostrava a 6:2 proti týmu Sharks Ostrava. V zápase
s Pirates se navíc blýsknul skvělým výkonem právě L. Tyleček, který soupeři nasázel
5 branek. Hať těmito výhrami získala potřebný náskok a čtyři kola do konce drží
všechny trumfy ve svých rukou.
Tímto bych chtěl diváky pozvat 7.4. 2013 od 12:30 na atraktivní zápas proti
druhému týmu soutěže FBC Králikáři Ostrava do haly základní školy Bolatice.
Michal Neděla

Tabulka:
MS soutěž mužů divize A
#

Družstvo

Z

V

R P

B

BV

BO

BR

1.

1. FBK Rožnov p/R C

18

16

2

0

50

105

48

57

2.

FBC Králikáři

18

16

1

1

49

148

62

86

3.

FBC Cobra Hať

18

11

0

7

33

86

70

16

4.

FBC Redwolfs Ostrava

18

8

1

9

25

89

109

-20

5.

FBC Orca Krnov B

18

6

6

6

24

74

79

-5

6.

FBC O.C.E.L.O.T. Ostrava

18

7

2

9

23

63

66

-3

7.

SC Pustá Polom

18

7

2

9

23

97

101

-4

8.

FbC SMOG Ostrava

18

7

2

9

23

68

80

-12

9.

Pirates Ostrava

18

6

1

11

19

99

100

-1

10.

Fbc JOKERS OSTRAVA

18

6

1

11

19

81

115

-34

11.

FBK Rafani Ostrava

18

4

3

11

15

64

96

-32

12.

FBC Poruba Sharks

18

3

1

14

10

75

123

-48

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Gertruda Dudková

91 let

Alžběta Krakovková

84 let

Leopoldina Gogolínová

81 let

Robert Brož

80 let

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

