VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém 2.zasedání zabývalo především:
- Plánem práce finančního a kontrolního výboru na I.pololetí 2015
- Majetkoprávním převodem pozemků z vlastnictví města Hlučína do majetku obce Hať
(pozemky podél MK U Bečvy)
- Majetkoprávním vypořádáním pozemků – převzetí daru od občanů (soukromá
komunikace)
- Navýšením hodnoty pozemků v inventarizaci pozemků v majetku obce – přírůstek po
Komplexních pozemkových úpravách v Hati
- Návrhem rozpočtového opatření č.3
- Rozpočtovým provizoriem na období od 1.ledna do schválení rozpočtu na rok 2015
- Výroční zprávou příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať za školní rok 2013/2014
- Stanovením termínů pro řádná zasedání ZO v roce 2015
- Dílčím výsledkem hospodaření obce k 30.11.2014
- Stanovením zástupce obce v akciové společnosti SOMA Markvartovice a.s.

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Technicko-organizačním zabezpečením pořádání obecního plesu a XVII. Hlučínského
bálu
- Žádostí o finanční příspěvek na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy
- Žádostí o finanční spoluúčast na zajištění sociálních služeb pro osobu těžce zdravotně
postiženou s trvalým pobytem v obci
- Žádostmi o poskytnutí jednorázových příspěvků na částečné krytí nákladů spojených
s dopravou těžce zdravotně postižených občanů do vzdělávacích zařízení
- Návrhem rozpočtu dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska na rok 2015
- Žádostí o dotaci na činnost charitní pečovatelské služby za 4.čtvrtletí 2014
- Cenovým výměrem za pronájem nebytových prostor v obecních nemovitostech a
inflační doložkou pro uzavírání smluv na pronájem nebyt.prostor
- Oznámením o provozu MŠ v době Vánoc
- Podmínkami dohody o zpracovávání mzdové agendy pro zaměstnance obce na rok
2015
- Odměnou za výkon funkce velitele jednotky SDH
- Žádostí ŘKF Hať o finanční příspěvek na vybavení družstva ministrantů, hráčů
florbalové ministrantské ligy
- Žádostí o pronájem nebytových prostor v obecní nemovitosti
- Cenovým výměrem za vodné a stočné
- Možností zřízení bankomatu v obci
- Placenou prezentací v publikaci Česká republiky, města a obce
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- Dodatkem ke smlouvě o závazku veřejné služby, osobní autobusová doprava na rok
2015
- Žádostí Klubu důchodců Hať a Model klubu Hať o finanční příspěvek na jejich činnost
v roce 2015
- Dodatkem k zásadám o poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva obce a
zaměstnancům obce
- Uzavřením smlouvy na zřízení úplatného věcného břemene – umístění NN na obecním
pozemku
- Majetkoprávním vypořádáním obecních pozemků – vodní tok Bečva, skládka sypkých
materiálů a úvozová cesta (u MK K Remízce)
- Vyhodnocením obecního plesu konaného dne 17.1.2015

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Tříkrálová sbírka 2015 - Charita Hlučín
Při Tříkrálové sbírce v roce 2015, kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko
organizovala Charita Hlučín, byla vykoledována částka 1 861 909 Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což
představuje sumu 1 210 241 Kč. Dovolujeme si i jménem našich klientů poděkovat
všem, kdo se na sbírce jakýmkoliv způsobem podíleli a zasloužili se o její průběh!
Výtěžek Tříkrálové sbírky slouží jen k tomu, aby byla naše péče o potřebné kvalitní,
odborná, ale také lidská a v prvém slova smysli křesťanská. V tomto roce chceme
vykoledovaných prostředků použít na tyto konkrétní účely:
- zakoupit pro terénní pečovatelskou službu bazénky na mytí hlavy u nepohyblivých
klientů a další nezbytné pomůcky pro péči v domácím prostředí (toaletní křesla,
polohovací lůžka, atd.)
- do sociálně terapeutické dílny zakoupit nové pracovní židle pro klienty
- v domově pro seniory zrekonstruovat elektronický protipožární systém, který již
nevyhovuje bezpečnostním normám
- pro sociálně terapeutickou dílnu zakoupit a nechat nainstalovat venkovní lavičky, aby
mohly být v letních měsících prováděn terapeutické činnosti i mimo budovu
- v domově pro seniory doplnit chybějící vybavení (např. koupací lůžko, vyměnit
poškozená polohovací lůžka a skříně pro klienty, atd.)
- pro terénní službu zakoupit starší, ale bezproblémový automobil jako náhradní vůz
- v domově pro seniory ztrekonstruovat kuchyňskou linku, jejíž životnost již dávno
uplynula.
To, že jsou lidé na Hlučínsku štědří, nebereme jako samozřejmost, ale jako velký
závazek pro naši další práci.
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OBEC
Antošovice
Dolní
Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín - Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice, Borová
Darkovice
Hlučín - Darkovičky
Hať
Hlučín - město
Chuchelná
Kozmice
Kobeřice

vybraná
částka 2014
13 193 Kč

Kravaře, Kravaře-Kouty

116 106 Kč

Ludgeřovice

18 273 Kč
39 941 Kč
87 866 Kč
102 447 Kč
52 161 Kč
63 313 Kč
98 400 Kč
210 556 Kč
48 614 Kč
66 984 Kč
124 062 Kč

Markvartovice
Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice
Šilheřovice
Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
Celkem:

vybraná
částka 2014
214 061 Kč

OBEC

132 093 Kč
50 987 Kč
71 018 Kč
27 180 Kč
41 668 Kč
22 914 Kč
59 450 Kč
118 652 Kč
6145 Kč
50 278 Kč
25 547 Kč
1 861 909 Kč

DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!!!
Mgr. Lukáš Volný, ředitel Charity Hlučín

Upozornění vlastníkům vozidel – jak odhlásit a přihlásit na
úřadě ojeté osobní vozidlo z ČR
Od 1. ledna r. 2015 platí novela zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na
pozemních komunikacích, která doznala podstatných změn v registraci vozidel.
Jedná se o:
1. změna provozovatele vozidla (přepis vozidla) se provádí na úřadě, který je místně
příslušný v místě prodávajícího
2. prodávající i kupující předkládají jednu společnou žádost
3. na příslušný úřad v místě prodávajícího se dostaví kupující i prodávající, v případě
účasti pouze jednoho účastníka, tj. prodávajícího či kupujícího, musí nepřítomný
druhého účastníka zmocnit úředně ověřenou plnou mocí. K vyřízení přepisu vozidla
lze zmocnit také třetí osobu rovněž s úředně ověřenou plnou mocí.
Nezbytné doklady a dokumenty:
Občanský průkaz či jiný doklad totožnosti (doklad o pobytu – pouze pro cizince)
Žádost o změnu vlastníka nebo provozovatele vozidla v registru silničních vozidel
Doklady k vozidlu (technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla
Doklad o pojištění vozidla (tzv. zelená karta)
Protokol o evidenční kontrole vozidla
Pozor na polopřevody, hrozí vyřazení vozidla z provozu!!!
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Pokud vlastníte vozidlo, které je Centrálním registru vozidel pouze odhlášeno
předchozím provozovatelem, musíte podat na úřad do 30. června 2015 žádost o zápis
vlastníka a provozovatele do registru silničních vozidel.
Pokud žádost nepodáte, vozidlo administrativně zanikne a už nepůjde přihlásit.
K žádosti se dokládá: občanský průkaz či jiný doklad totožnosti, doklady k vozidlu
(technický průkaz + osvědčení o registraci vozidla), doklad o pojištění, protokol o
evidenční kontrole, doklad o platné technické prohlídce, popř. plná moc s ověřeným
podpisem, pokud se neúčastníte vyřizování osobně.
Nahlášení dočasně vyřazeného vozidla do konce roku 2015
Pokud vlastníte vozidlo, které bylo dočasně vyřazeno z provozu před 30. červnem
2013 (je v depozitu), musíte přijít do konce roku 2015 na úřad a sdělit, kde vozidlo je a
jaký je účel jeho využití. Pokud termín nestihnete, vozidlo administrativně zanikne a už
nepůjde přihlásit. V pozdějších případech dočasného vyřazení (po polovině roku 2013)
máte rovněž povinnost nahlásit údaje o vozidlu, avšak nehrozí administrativní zánik
vozu, nýbrž finanční sankce. Máte-li vozidlo odhlášené předchozím provozovatelem a
zároveň dočasně vyřazené z provozu, musíte podat na úřad žádost v kratší z obou lhůt –
do 30. června 2015.
MěÚ Hlučín, odbor dopravy a SH

Bojíte se být investorem? Pravděpodobně jím už dávno jste
Považujete "investování" za něco příliš honosného, nebezpečného nebo zbytečného?
Pokud ale máte peníze na spořicím účtu, stavebním spoření nebo třeba v pojistce, vlastně
už investujete. Jako investici můžeme označit takové chování, kdy neutratíme své peníze
hned, ale momentálně se jich "vzdáme", abychom jich v budoucnu dostali více.
Investujete-li v klasických spořeních, proč nezvážit i výdělečnější varianty, jakou může
být například investování do fondů.
Víte, jaký je dobrý důvod pro investování?
Ačkoli se i klasické spořicí účty a programy dají označit jako investice, častěji máme
pod tímto pojmem na mysli ukládání peněz do takových aktiv, která nesou nějaké riziko
ztráty. Zpravidla čím více jste ochotni riskovat, tím větších výdělků můžete dosáhnout.
Proč riskovat? Věk odchodu do důchodu se stále zvyšuje a výše vyplácených částek
stát spočítá až podle výplat za poslední předdůchodové roky. Těžko se spoléhat na to, že
budete mít zrovna po šedesátce skvěle placenou práci. Není to ale jediný důvod, proč je
dobré investovat. Je zkrátka škoda, aby peníze ležely ladem, když už nějaké máte.
Zatím ještě Češi nepatří k těm, kteří by řadili znalosti o možnostech investic k
základnímu všeobecnému přehledu a nutné finanční gramotnosti. Je to ale škoda.
Podívejme se proto na základní přehled možností a způsobů, jak můžeme jako investoři
zhodnotit své peníze.
Jsou výhodnější hmotné, nebo nehmotné investice?
Investice členíme například podle toho, co je jejich předmětem. Můžete vložit své
peníze do reálných, hmotných předmětů (nemovitostí, drahých kovů, uměleckých děl,
sbírek nebo podnikatelského projektu). Potíž je ale v tom, že k tomu budete většinou
potřebovat velké částky, ideálně alespoň milion korun. Nejde tedy tolik o otázku, co je
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lepší, ale spíš, co si můžete dovolit. Nemáte-li tolik peněz k dispozici, nabízí se druhá
možnost – tzv. investice finanční.
Na nehmotné investice vám může stačit i několik stovek korun. Patří mezi ně již
zmíněná spoření a pojištění (stavební spoření, penzijní připojištění, životní pojištění), ve
kterých můžete čerpat státní podporu, ale výnosy jsou malé. Dále cizí měny, termínované
vklady a renty. Větší možnost zhodnocení vašich peněz, ale za cenu určitého rizika vám
přinesou investiční nástroje. Jsou to:
akcie a dluhopisy (to jsou investiční cenné papíry),
podílové listy a akcie investičních fondů,
nástroje peněžního trhu,
tzv. deriváty neboli odvozené cenné papíry:
o
futures (dohoda o nákupu nebo prodeji aktiva, např. akcií, dluhopisů, ale i zlata
nebo kukuřice, ve stanovený den za předem stanovenou cenu),
o
opce (dohoda, ve které má kupující možnost, ale ne povinnost prodat či koupit
určité aktivum za určitou cenu až do data vypršení smlouvy; v této dohodě si
strany nejsou rovny, kupující nemusí opci uplatnit),
o
swapy (z anglického „výměna“, dohoda o výměně budoucích plateb z aktiva,
například dividend, akciových indexů, úrokových plateb z dluhopisů aj.;
nejznámějšími druhy jsou úrokový, devizový, měnový a kreditní swap).
Přímé versus nepřímé investice
Investice se dělí také podle toho, jaký mají charakter a jak jsou rozloženy. Pokud
někdo zhodnocuje své peníze formou přímých investic, znamená to, že investuje peníze
strategicky a dlouhodobě. Jeho cílem je pravděpodobně získat většinový podíl v nějaké
společnosti a ovládnout ji anebo vykonávat práva spojená s investicí do daných cenných
papírů.
Jste-li spíše investor v začátcích, nerozumíte příliš světu financí nebo nemáte chuť či
čas se investování příliš věnovat, budou pro vás vhodné investice nepřímé. Jedná se o
„portfoliové“ investice, kterými se investor snaží rozložit riziko a eliminovat případné
ztráty. Portfoliem máme na mysli soubor investic vlastněných jedním člověkem.
Procentní podíl na majetku konkrétní společnosti přitom při nepřímých investicích
nebývá větší než 10 %.
Jaký typ investora jste?
Rozhodneme-li se pro investování, musíme mít jasno v tom, podle jakých kritérií se
dají investice hodnotit. Ideální investice by byla neriziková a maximálně výnosná za
minimální dobu. Taková ale bohužel neexistuje. Ve světě investicí se vše řídí tzv.
magickým investičním trojúhelníkem, který můžete vidět níže. Čím blíže jsme jednomu z
vrcholů trojúhelníku, tím více se vzdalujeme dalším dvěma.
Jako investoři tak musíme volit kompromis podle toho, za jak
dlouho potřebujeme mít peníze zpět (tzv. likvidita), jak vysokých
výnosů bychom chtěli dosáhnout (výnos) a jak moc jsme ochotni
riskovat (riziko).
Podle vztahu k těmto třem faktorům (likviditě, výnosu a
riziku) se rozlišují 3 typy investora: konzervativní, průměrný
(nebo jinak řečeno vyvážený) a agresivní (chcete-li „dynamický“).
Konzervativní investor má averzi k riziku, proto se zhodnocení
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jeho úspor pohybuje na úrovni inflace a investor si sice uchovává své bohatství, ale příliš
ho nezvětšuje. Využívá nejčastěji dluhopisy a nástroje peněžního trhu.
Průměrný investor připouští určitou míru rizika, protože chce dosáhnout výnosu
přesahujícího míru inflace. Hodí se pro něj akcie, podílové listy a také dluhopisy.
Takzvaný agresivní investor riziko vyhledává a zkouší zhodnotit peníze alespoň
dvakrát více, než je míra inflace. Vybírá si hlavně rizikové akcie, deriváty a komodity.
Jak začít?
Je dobré se pokusit zodpovědět si otázku, jakým jste investorem. Jestli se riskovat
bojíte, stresuje vás to a máte pocit, že byste při prvním ztrátovém období peníze vybrali
zpět, nemá smysl si hrát na investora dynamického.
Nelze jednoznačně říci, jaký typ investování z hlediska přístupu k výnosu, riziku a
likviditě je nejlepší. Způsob investování je neoddělitelný od osoby investora a je
především třeba správně si určit své cíle, priority a až pak s investováním začít.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

INFORMUJEME
♣ Parkování soukromých vozidel na obecních komunikacích a zimní údržba
Stejně jako v předcházejících letech budou pracovníci obecního úřadu provádět na
místních komunikacích zimní údržbu (odklízení sněhu). Vyzýváme tímto důrazně
všechny majitele automobilů, aby svá vozidla neparkovali na místních
komunikacích!! Většina ulic v Hati není svou šířkou vhodná pro parkování a mnohdy
stačí jediné, špatně zaparkované vozidlo, aby provedení zimní údržby bylo prakticky
nemožné. Nikdo nemůže po zaměstnancích obce chtít, aby riskovali poškození takových
vozidel. Důrazně proto všechny upozorňujeme, že v případě takto nevhodně odstavených
vozidel omezujících nebo znemožňujících průjezd údržbové techniky nebude daný úsek
komunikace udržován!
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
1. Hať - Vánoční ladění
2. Hlučínsko: Projev a přání do nového roku předsedy SOH
3. Hlučín - Uvítání prvního občánka Moravskoslezského kraje
4. Hať - Novoroční tříkrálový koncert
5. Hať - Obecní ples
6. Hlučínsko: Propagace MAS Hlučínska - 7 let na Hlučínsku
7. Hať - Zápis do první třídy
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Obecní úřad spolu s kulturně-sociální komisí připravuje na jaro 2015 VÍTÁNÍ
NOVÝCH OBČÁNKŮ. Žádáme proto rodiče novorozenců, kteří se narodili v období od
září 2014 s trvalým pobytem v naší obci, a kteří mají zájem o účast na této akci, nechť se
dostaví s rodným listem a občanským průkazem matky na obecní úřad v termínu do
16.3.2015.
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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).
O přesném termínu konání akce budou rodiče informováni s dostatečným časovým
předstihem, obdrží pozvánku na uvedenou akci.
Obřadu se mohou zúčastnit pouze předem přihlášené děti.
Těšíme se na Vás.
♣ dTest, o.p.s. – nabídka bezplatné pomoci a poradenství
Největší spotřebitelská organizace v ČR nabízí bezplatně možnost konzultace
spotřebitelských problémů s poradenskou linkou či možnosti řešení sporu mimosoudní
cestou:
- Poradenství v oblasti spotřebitelského práva na telefonní lince 299 149 009
(prac.dny 9-17 hodin, běžný telefonní tarif)
- Průběžné informování o nejaktuálnějších spotřebitelských problémech a tématech
v podobě tiskových zpráv
- Možnost řešení sporů mezi spotřebiteli a podnikateli prostřednictvím služby
VašeStížnosti.cz na webové adrese www.vasestiznosti.cz

KULTURA
Vážení spoluobčané,
ještě stále neumlkly emoce po vánočních a novoročních svátcích, stále ještě
prožíváme první měsíc nového roku (v době psaní tohoto článku) a ten je vždycky ve
znamení plesové sezóny. Měsíc leden je rovněž spjat s naším tradičním novoročním
koncertem v kostele sv. Matouše v Hati. Většinou nepíšu o akcích, na kterých se tak
trochu podílím, ale letos chci udělat výjimku. Chtěl bych tak reagovat na tu spoustu
nádherných ohlasů, kdy má člověk velkou radost, že tu radost může přenášet dál. Dělat
radost druhým je určitě pro každého z nás velice příjemné, ale radostí několikanásobnou
je dělat radost tolika lidem najednou. Všem těm, kteří nás přišli podpořit v neděli 11. 1.
do kostela sv. Matouše, bych chtěl touto cestou upřímně poděkovat. Letošní koncert byl
navštíven opravdu zcela mimořádně a v jednom okamžiku se sešla spousta krásných shod
okolností. Nádherná slavnostní atmosféra, umocněná působivým scénickým osvětlením,
vánoční dekorace, kostel plný lidí a samozřejmě duchaplná hudba. Nevím, kdy se někdy
příště podaří vytvořit něco podobného, a jak už jsem to za poslední dobu zmínil hodně
často, je opravdu velmi zavazující vymýšlet, vytvářet další a další inspirativní a publiku
vděčný program. Ale tak už to prostě chodí. (DVD z novoročního koncertu si můžete
objednat na OÚ, předpokládaná cena je 50,-Kč).
Navázal bych proto na tyto věty a zdálo by se, že teď můžeme spát „na vavřínech“
jak se říká, ale není tomu tak. Ten kolotoč dění je stále v oběhu a skončí jedna akce,
druhá je již naplánovaná a připravovaná. Možná si teď řeknete - akce na květen? A přece
tomu tak je. Rád bych proto využil tohoto vydání zpravodaje, abych Vás, milí
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spoluobčané, pozval na již tradiční květnový koncert Hudba nezná hranic. Vysvětlení
proč tak brzy je zcela prosté. Chtěl jsem se ohlédnout za zatím všemi ročníky koncertů
Hudba nezná hranic a taky zavzpomínat na „vzdálenou svoji minulost“ a pozval jsem si
na květnový koncert své přátele, a protože i oni mají kalendář nabitý svými vlastními
projekty, píšu o této události již nyní. V programu letošního koncertu vystoupí mnoho
účinkujících, mj. u nás již dobře známý sólista operety-muzikál v Národním divadle
moravsko-slezském v Ostravě Peter Svetlík, moji kolegové z operní scény Veronika
Holbová, Denisa Žídková, Tomáš Suchánek, z Prahy přijedou Magda Bártková a
především Tomáš Savka – představitel mnoha muzikálových rolí v Praze a rovněž host
v ostravském divadle Jiřího Myrona v představeních Evita
a Sunset Boulevard. Koncert nazvaný v podtitulu „The
best HNH 50“ se uskuteční 17. 5. 2015 v kulturním domě
v Hati a vstupenky na tento koncert se začnou objednávat
od 23. února na obecním úřadě v Hati u paní Kalvarové za
cenu 100,- Kč. Využijte této
Magda Bartková
opravdu skvělé příležitosti, na
kterou Vás tímto srdečně zvu a
snad vám bude nabídnuto i
něco víc než jen nevšední
zážitek. Hodina koncertu bude
ještě
upřesněna
v dalších
vydáních
Haťského
Tomáš Savka
zpravodaje.
Za celou kulturní komisi a obecní úřad
v Hati srdečně zve Pavel Kozel

Denisa Žídková
Peter Svetlík

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY
Otava
Chodím do 1.třídy obecné školy. Popisujeme ze slabikáře „Poupata“ obrázek: Zajíc
seče otavu, liška pohrabuje… Slovo otava. Nikdo se nad ním nezastaví. Učitelka ví, co to
znamená a my také. Všichni přece známe našeho ševce pana Otavu. V duchu mi je ho
líto. Bojím se o něho. Co, jestli ho ten zajíc zraní? Nic se nestalo. Pan Otava je živ a
zdráv. Oddychla jsem si. Chválabohu!
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Až po mnoha letech se dočtu, že „otava“ znamená druhé seno. To se mi snad zdá!!
Tak dlouho žít v neznalosti!! Copak to učitelku nenapadlo, že žijeme na Hlučínsku? Náš
dialekt je zvláštní. Používáme slova čtyř světových jazyků: češtinu, polštinu, němčinu a
slovenštinu. Hlučíňáci jsou výjimeční. Ukažte mi venkovana, který ve svém nářečí
používá slova čtyř světových jazyků! Těžko ho budete hledat.
Hačané jsou nedostižitelní.
Vaše Dolňačka

FARNOST

POSVĚCENÍ KŘÍŽE
… Ty kdo jsi starší – vzpomínej!
Ty, kdo jsi mladší – přemýšlej!
Zastav se na chvíli na tomto uspěchaném světě, posaď se a rozjímej…!
Zub času nahlodal i kříž na „Staré šilheřovické cestě“ a tak byla provedena jeho obnova.

Přijďte se zúčastnit jeho posvěcení v neděli 8.března 2015 ve 14.00 hod.
Sejdeme se na rozcestí ulice Na Chromině a Staré šilheřovické, kde vše započne křížovou
cestou a následným svěcením.
„Dědictví otců, zachovej nám Pane …“
L.S.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Advent v mateřské škole
Předvánoční čas v mateřské škole je časem mnoha aktivit, které jsou dětmi velmi
oblíbené. Doba čekání na ježíška a dárečky vyvolávají i v nás dospělých pěkné
vzpomínky na dětství, na dobu obestřenou sladkým tajemstvím.
V mateřské škole začalo předvánoční těšení přípravou na Mikulášskou besídku.
Paní učitelky připravily s dětmi kulturní program, ve kterém se v převleku za „čertíky“
předvedly rodičům a prarodičům. Odměnou jim byl potlesk a balíček sladkostí od
Mikuláše, čerta a anděla.
Krátce poté jsme pořádali ve všech třídách mateřské školy vánoční dílny. Rodiče
vyráběli společně s dětmi svícny z větviček, stromečky z dřívek, vánoční ozdoby z papíru
a slaného těsta, zdobili perníčky, skládali a vystřihovali vločky, hvězdičky apod.
Výsledkem společného snažení byly nádherné výrobky, které si pak děti odnesly domů.
Užili jsme si pěkný adventní podvečer, který nám navodil vánoční atmosféru.
V dalších dnech jsme si čekání na ježíška zkrátili nazdobením stromečku,
poslechem vánočních koled a také návštěvou herců z divadla Beruška, kteří dětem zahráli
pohádku se zimní tématikou.
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A pak přišel očekávaný den. Už od rána děti kroužily kolem stromečku a
netrpělivě vyhlížely ježíška. I přesto, že jej žádné z dětí nezahlédlo, nikdo nepochyboval
o tom, že tam skutečně byl. Důkazem jim byla hromada dárků, se kterými si pak mohly
hrát.
Poslední den před vánočními prázdninami k nám přijeli studenti ze Střední
lesnické školy v Hranicích. Ti měli dětem pomocí obrázků a předmětů s lesní tématikou
přiblížit život v lese a ukázat jim, jak se v něm správně chovat.
Všem rodičům a přátelům školky přejeme v roce 2015 hodně štěstí a zdraví a
děkujeme za výpomoc při pořádaných akcích.
Zuzana Kozílková,učitelka MŠ

Usměvavé lyžování
V období od 19. 1. do 23. 1. jezdilo 27 dětí z naší mateřské školy na kurz lyžování
nazvaný „USMĚVAVÉ LYŽOVÁNÍ“. A opravdu. Do posledního dne byly děti na
Vaňkovém kopci spokojení. Instruktoři z lyžařské školy si je rozdělili do skupin
s veselými názvy jako např. „Berušky, Sněhuláci, Vlci…“ Ti zdatnější trénovali na
velkém kopci, ti méně
zkušenější a začínající lyžaři na
malém. Obratnost malých
lyžařů se rychle zlepšovala a
děti byly čím dál šikovnější.
V pátek
lyžařská
škola
uspořádala pro děti závody.
Odměněni byli všichni – zlatou
medailí z FIDORKY (oplatky)
a DIPLOMEM a ti nejlepší
sladkostí navíc. Skokanem
týdne lyžařského výcviku se stal
Adam Kozák, druhé obsadil
Jaroslav Malíř a třetí místo
získala Adélka Jakubková.
Vítězům
srdečně
blahopřejeme!!
Také ostatním dětem gratulujeme k úspěšnému dokončení kurzu a přejeme hodně
krásných zážitků a úspěchů v dalším lyžování.
Poděkování si taky zaslouží maminky Lenka Machalová, Martina Pončíková za to, že
nás celý týden na Vaňkův kopec doprovázely, dávaly na děti pozor a pomáhaly
s rozdáváním svačinek. Děkujeme paní Lence Kseničové za zorganizování tohoto kurzu.
učitelka MŠ Ivana Tvrdá, ved. učitelka MŠ Irma Domanská

Recitační soutěž v němčině
Před Vánocemi se v Hlučíně konal další ročník recitační soutěže v německém jazyce.
Soutěže se zúčastnili žáci 7. až 9. tříd z několika škol na Hlučínsku a z polské Ratiboře.
Recitovaly se básně Josepha von Eichendorffa, který z tohoto kraje pocházel. Žákyně
naší školy si v soutěži vedly velmi dobře a odvezly si několik diplomů i věcných cen.
V kategorii 8. tříd vyhrála Caroline Bindačová, v kategorii 9. tříd skončila na 2. místě
Natálie Bilíková, což je po loňském vítězství opět výborný výsledek. Úspěšné byly i
žákyně 7. třídy, které soutěžily poprvé. Natálie Šrubařová v této kategorii skončila druhá
a o třetí místo se podělily Pavlína Gospošová a Michaela Gottwaldová.
Všem soutěžícím gratulujeme.
Mgr. Valérie Káňová
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

POZVÁNKA
na
VALNOU HROMADU HONEBNÍHO SPOLEČENSTVA HAŤ
Datum konání:
6. 3. 2015 v 18.00 hodin
Místo konání:
Hasičská zbrojnice - sál, Lipová 10, Hať
Program jednání:
1. Zahájení
2. Volba předsedy, zapisovatele a ověřovatele
3. Zpráva starosty z jednání výboru honebního společenstva
4. Zpráva pokladníka o finančním hospodaření společnosti
5. Revizní zpráva
6. Diskuse
7. Usnesení a závěr valné hromady
Prezentace členů honebního společenstva bude probíhat v místě konání valné hromady.
Členové se při prezentaci musí prokázat platným občanským průkazem. Právnické osoby
se prokáží ověřeným výpisem z obchodního rejstříku. Zástupce člena se prokáže
písemnou ověřenou plnou mocí.
výbor Honebního společenstva

Informace z florbalu
Florbalový club Cobra Hať vstoupil na podzim loňského roku již do své páté sezóny.
A nebyl to obyčejný začátek sezóny. Haťský celek totiž oslavil postup do Moravskoslezského přeboru mužů. A to díky skvělým výkonům a stabilním výsledkům z minulé
sezóny, kdy se club umístil na úžasném třetím místě a podle postupové matematiky se tak
vyhoupl o ligu výš.
Sezóna 2013/2014 – Moravsko-slezská soutěž mužů
Nejlepší sezóna Cobry. Po dobrých výkonech v předchozích ročnících přišla odměna.
Hať z celkových 24 zápasů dokázala vytěžit 56 bodů. Při bilanci 15 výher, 5 remíz a 4
proher dokázala nastřílet 160 branek a 111 jich inkasovat. Lukáš Tyleček a Lukáš Cigán
se umístili v TOP10 kanadského bodování celé soutěže na druhém a třetím místě.
Tyleček nastřádal 59 bodů (36+23) a Lukáš Cigán 56 bodů (25+31). V květnu
po ukončení soutěže dostala Hať nabídku unie postoupit a přijala ji.
Příprava
Již tradičně se hráči Hati účastní letních turnajů ve Štěpánkovicích a největšího
českého open air turnaje v Píšti.
Ve Štěpánkovicích se Cobře dařilo a v mužské amatérské kategorii se proklestila
play-off až do finále, kde porazila 6:5 v boji o prvenství domácí tým Štěpánkovic. Cobra
tak po pěti letech vyhrála letní turnaj a odnesla si do své sbírky další pohár.
11

Horní řada zleva: Pavel Cigán (PR Manager), Vojtěch Cigán, Lubomír Maliník, Lukáš Tyleček, Lukáš
Cigán, Michal Neděla, Lukáš Kliment, Petr Habura, Adam Pieknik
Spodní řada zleva: Vít Segiň, Alois Fus, Přemek Kulhavý, Jenda Korpas, Jakub Zezula, Pavel Cigán

V Píšti to bylo jiné kafe. Cobra vyslala do boje dva celky – muže a žáky. Muži ze
silné základní skupiny sice postoupili, ale v play-off se už mezi 32 nejlepších družstev
z celkových 64 neprobili.
Za to žáci excelovali. Tým hrdě nesoucí název Cobra Juniors poskládán z hráčů Hati,
Darkovic a Darkoviček se probil s celkovým počtem třech výher, dvou remíz a prohry na
celkové druhé místo! Porazit se jim povedlo i celky florbalových měst Havířova a silného
Krnova. Juniors tedy k dva roky starému stříbru přidali další pohár.
Příprava na sezónu pokračovala Pohárem České Pojišťovny v Krnově. Do
základní skupiny se Hati tentokráte zamíchaly silné týmy hrající nejvyšší MS a
Olomouckou ligy. Hať v tomto uskupení dokázala porazit jenom ostravský tým Ocelot
Ostrava 5:4 a tyto 3 body jí stačily na postup do druhého kola.
V druhém kole Cobra narazila na zkušený a silný Prostějov hrající druhou celostátní
soutěž. Netřeba dodávat, že Hať v tomto střetnutí neměla moc šancí a vypadla po vysoké
prohře.
Hráči i tak mohli být pyšní na to, že se jim příprava vydařila a navíc dosáhli
příjemného milníku postupem do MS Přeboru.
Sezóna 2014/2015 – Moravsko-slezský přebor mužů
Cobra si stanovila do nové a náročnější sezóny jasné cíle – umístění ve středu
tabulky, daleko od sestupových vod. Hať zůstala ve zhruba stejném složení pouze
s menší výměnou. Pro tuto sezónu tým opustil obránce Lubomír Maliník a nahradil ho
Matouš Bilík, nově přestěhován do Hati. Jako nové členy týmu jsme přijali také dva
šestnáctileté borce, Vojtu Klimenta (Hať) jako dvojku do brány a Adama
Pieknika (Darkovice) na pozici obránce.
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V prvním zápase se Hať střetla se staronovým soupeřem z Pusté Polomi na hale
v Opavě. Cobra zastihla soupeře nepřipraveného a ztrestala každou jeho chybu. První
zápas a první tři body.
V druhém zápase tým z prajzské narazil na ostravský tým RH Piving. Jeden
z nejstarších regionálních týmů měl většinu zápasu zkušeně pod kontrolou a Hať
dokázala v power-play jen snížit na konečných 6:5 pro ostravský celek.
V dalších zápasech sezóny Hať dokázala bodovat jen proti „starým známým“ z MS
soutěže. Proti týmům stabilně hrajících MS přebor se povětšinou trápila, hlavně takticky.
Výjimkou byl pouze zápas na Čeladné, kde náš club narazil na Hlučín. V tomto
atraktivním utkání byla Hať silnější a jednoznačně ovládla hřiště. Po výsledku 6:3 brala
tři body.
Momentálně po deseti zápasech sezóny se Cobra drží na sedmém místě z jedenácti a
ví, že, pokud se chce v Přeboru udržet, musí přidat.

Foto: Cobra a Cobra Juniors

Zároveň bych chtěl jako předseda klubu poděkovat za podporu obci Hať, bez
které bychom těchto úspěchů nemohli dokázat.
Tabulka k 13.1.2015
# Družstvo

Z

V

R

P

B

BV

BO

BR

1. Králikáři TJ Slovan Havířov B

00

10

0

0

30

74

30

44

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

10

7

0

3

21

67

46

21

3. ČSKA Ostrava

8

6

1

1

19

59

37

22

4. F.B.K. Štajgřy Ostrava

10

5

1

4

16

41

35

6

5. Melody Boys Hlučín

10

4

1

5

13

44

51

-7

6. RH Piving

8

4

0

4

12

45

40

5
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7. FBC Cobra Hať

10

3

1

6

10

42

51

-9

8. S.K. P.E.M.A. Opava C

8

2

2

4

8

31

36

-5

9. SC Pustá Polom

8

2

1

5

7

39

59

-20

10. FBC Štěpánkovice

8

1

3

4

6

25

37

-12

11. FBK Rafani Ostrava

10

1

0

9

3

33

78

-45

Michal Neděla

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Vařecha Hubert
Filipová Cita
Paskuda Libor
Palmová Gertruda
Klemencová Berta
Toma Vilém
Hluchníková Olga
Vyletělek Reinhold
Opartyová Marie
Strádal Ivo

90 let
87 let
86 let
85 let
84 let
81 let
81 let
81 let
80 let
80 let
Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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