VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém X. zasedání zabývalo především:
- Výsledkem hospodaření a Závěrečným účtem za rok 2011 Dobrovolného svazku
obcí Sdružení obcí Hlučínska a Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Hlučínsko
- Výsledkem hospodaření a závěrečným účtem za rok 2011 obce Hať
- Hospodařením obce Hať k 31.5.2012 včetně realizace investičních akcí schválených
v rozpočtu obce na rok 2012
- Postupem prací a zajištěním financování staveb „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ a
„Hať – telekomunikační rozvody“
- Situací v p.o. ZŠ a MŠ Hať, zejména na úseku předškolního vzdělávání
- Žádostí občana o majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 1283/2 k.ú. Hať o
výměře 107 m2 a to formou úplatného převodu z vlastnictví obce do majetku fyz.
osoby
- Žádostí občana o majetkoprávní vypořádání pozemku par.č. 517/1 k.ú. Hať o výměře
213 m2 a to formou úplatného převodu z vlastnictví obce do vlastnictví fyz. osoby
- Řešením požadavků soukromých zemědělců na zprovoznění Záhumenní cesty v úseku
od MK U Závodu po pozemek p. Cingela
- Poskytnutím účelově vázaných dotací spolkům a organizacím z obce Hať pro rok 2012

ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Nabídkou MěÚ Hlučín na spolupráci po ukončení projektu „Vzdělávání v eGon centru
ORP Hlučín“
- Stanoviskem KÚ MSK, odboru školství a stanoviskem KHS v Ostravě k záměru obce
rozšířit počet tříd v MŠ Hať
- Žádostí soukromého zemědělce o pronájem zemědělského pozemku, kultury louka p.č.
2890 a 2914 k.ú. Hať
- Žádostí občana o majetkoprávní vypořádání pozemku p.č. 517/1 k.ú. Hať a to formou
úplatného převodu z vlastnictví obce do majetku fyzické osoby
- Výsledkem jednání s projektovou manažerkou SFŽP ČR Dr. Fürychovou ve věci
stanovení konečné částky za provedené práce na stavbě „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“
- Otázkou dodržení podmínek stanovených v Rozhodnutí vodoprávního orgánu na
budované ČOV po jejím uvedení do zkušebního a trvalého provozu
- Otázkou změny nájemního subjektu v objektu zdravotního střediska k termínu
1.9.2012
- Žádostí občana o majetkoprávní vypořádání pozemku par. č. 1283/2 k.u. Hať o výměře
107 m2, druh pozemku zahrada, a to formou úplatného převodu z vlastnictví obce do
majetku fyzické osoby
- Návrhem na zařazení požadavků obce Hať do Zásad Územního rozvoje MSK
- Žádostí vedení příspěvkové organizace ZŠ a MŠ Hať o udělení výjimky v počtu žáků
ve třídách MŠ s účinností od 1. 9. 2012

- Výsledkem výběrového řízení na dodavatele kompostérů na biologický rozložitelný
odpad a štěpkovače na dřevní hmotu
- Otázkou využívání pozemků přidělených obci v rámci KPÚ pro realizaci společných
zařízení (polní cesty, poldry, biokoridory atd.) do doby než budou tato zařízení
realizována
- Stanoviskem právního zástupce obce k návrhu Smlouvy o výpůjčce na část pozemku
p.č.43/6 k.u. Hať
- Návrhem na úpravu otevřeného koryta příkopu na MK Na Stavech
- Otázkou plnění usnesení z 10. zasedání ZO
- Žádostí poskytovatele internetových služeb o umístění přijímacího zařízení na budově,
která je v majetku obce
- Připomínkami a stížnostmi občanů na pořádání ohňostrojů, rušení nočního klidu a
vypouštění „balónků štěstí“
- Žádostí o poskytnutí účelově vázané dotace na provoz letní táborové školky
- Žádostí o pronájem pivních setů a odpadkových košů
- Postupem prací na stavbě „Hať – ČOV a splašková kanalizace“, zejména pak
nabídkou typu domovních čerpacích šachtic
- Návrhem zhotovitele stavby na provedení úpravy v nově budované ČOV
- Otázkou financování stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
- Otázkou postupu prací a financováním stavby „Hať – telekomunikační rozvody“
- Smlouvou společnosti SMP Net s.r.o. se sídlem v Moravské Ostravě na zřízení
věcného břemene na pozemku par.č. 2784/1 k.u. Hať zatíženého trasou plynárenského
zařízení pro novostavby RD

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Dodávka kompostérů do domácností
V dubnovém vydání Haťského zpravodaje jsem Vás informoval, že obec nabízí
občanům možnost bezúplatného poskytnutí zahradních kompostérů o obsahu 900 litrů.
K termínu dodání jsem uvedl, že je reálný předpoklad ukončení výběrového řízení na
dodavatele v měsíci květnu a samotná dodávka by se měla uskutečnit v měsíci červnu
nebo červenci letošního roku.
Bohužel můj předpoklad byl chybný, protože výběrové řízení bylo zrušeno a muselo
být vyhlášeno nové, které se v těchto dnech uzavírá. Pokud se v zákonné lhůtě některý
z uchazečů o tuto veřejnou zakázku neodvolá, bude do konce července podepsána
s vítězným uchazečem smlouva. Dodávka by se mohla uskutečnit v září letošního roku.
Omlouvám se za nesplnění uvedeného termínu dodávky kompostérů a doufám, že
v září se kompostéry dostanou na naše zahrady.
Pokud má ještě někdo z občanů zájem o využití nabídky na dodávku kompostérů, ať
se přihlásí na obecním úřadě u paní Kristiny Dudkové, tel.: 595020665, e-mail:
dudkova@obechat.cz. Počet 350 ks ještě není vyčerpán.
Pavel Kotlář, starosta

Další dětské hřiště v naší obci
Za několik málo dní bude v naší obci uvedeno do provozu další dětské hřiště.
Tentokrát se budou moci z jeho provozu radovat děti na dolní části obce. Je totiž
umístěno v areálu sportoviště na ul. U Bečvy v blízkosti Hostince U sv.Mikuláše.
Vybudovat dětské hřiště v této části obce jsme chtěli již v loňském roce. Bohužel
nepodařilo se nám získat na jeho výstavbu finanční prostředky z dotačního programu
OKD. Teprve napodruhé byla obec úspěšná se svou žádostí o získání dotace na realizaci
projektu „Když se děti baví“ podanou na Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v rámci
programu Podpora obnovy a rozvoje venkova. Ve výběrovém řízení na zhotovitele
zvítězila firma Hřiště s.r.o. se sídlem v Brně, která nabídla nejnižší cenu 476.550,-Kč bez
DPH. Dotace může být poskytnuta až do výše 400.000,-Kč.
Hřiště je určeno pro děti max. do 12-ti let a tak bych chtěl apelovat na starší mládež,
aby toto věkové omezení dodržovala a řídila se provozním řádem pro dané hřiště.
Věřím, že nové dětské hřiště bude sloužit svému účelu k radosti a spokojenosti těm,
kterým je určeno.
Pavel Kotlář, starosta

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vás ve stručnosti seznámil s dalším průběhem výstavby kanalizace a
čističky odpadních vod v obci.
Výkopové práce na hlavním řádu byly zahájeny 29.května 2012, jak jsem již uváděl
v minulém vydání zpravodaje. Měsíc červen byl ve znamení výkopových prací na
hlavním řádu o průměrech 50, 63 a 160 mm v místních komunikacích U Bečvy, Višňová,
Mlýnská a Na Chromině. Zároveň s pokládkou hlavního řádu probíhá pokládky
chrániček pro telekomunikační rozvody.
Dne 15.června 2012 proběhla kontrola ze Státního fondu životního prostředí ČR,
projektovým manažerem této akce a rovněž za přítomnosti zástupců dodavatele stavby
VOKD a.s., projektanta, technického dozoru a investora – obce Hať s výsledkem
kontroly – bez nedostatků.
Pravidelně každý měsíc za téměř stejné účasti probíhají kontrolní dny na uvedeném
projektu. Poslední kontrolní den proběhl 13.7.2012.
Nyní pár informací k samotné stavbě kanalizace. Dne 20.6.2012 byl vyfrézován
asfaltový koberec MK Na Chromině v úseku od p. Rudolfa Glenze po RD p. Dvořáka,
zároveň v tento den k velkému překvapení občanů Rychlovce byly vyfrézovány hlavní
řády kanalizace i v tomto úseku. Určitě v tento den ne všechno probíhalo dle našich
představ, ale po řádné konzultaci s dodavatelem stavby se během dvou dnů stav
komunikací ve vyfrézovaných úsecích podstatně zlepšil (odvoz vyfrézovaného

recyklátu). První výkop na MK Mlýnská byl proveden 25.6. a ukončení, resp. položení
hlavního řádu po MK Na Chromině, proběhlo 4.7.2012.
První metry výkopu na MK Lipová ve směru od mostu na MK Dolina směr horní
Hať provázely značné problémy se spodní vodou a byly provedeny 27.6.. Tento úsek
zdárně pokračuje v dnešních dnech směrem na horní Hať.
Nejsou to pouze spodní vody, co ztěžuje práce, ale samozřejmě i jiné překážky na
vytýčené trase, jako např. přechod přes potok, přechody přes propustky, apod.
Pravidelně na výkopech se
provádí
zkoušky
zhutnění
a
samozřejmě tlakové zkoušky na
položených úsecích hlavního řádu.
Práce na výstavbě kanalizace
budou pokračovat následně:
- MK Lipová směr horní Hať
- MK Na Chromině od MK
Mlýnská směr horní Hať
- MK Dolina
- MK Dělená.
V tomto období se budou
provádět
pouze
hlavní
řády
kanalizace. Většina z Vás si však
klade otázku: Hlavní řád už mají
položen, kdy se provedou přípojky
k rodinným
domům?.
Před
prováděním přípojek k rodinným
domům budou probíhat konzultace
s jednotlivými majiteli nemovitostí
ze strany dodavatele stavby a rovněž
ze strany investora, tj. obce Hať.
Konzultace, resp. osobní návštěvy,
budou v dostatečném předstihu před
samotnou
realizací
přípojek
k rod.domům.
Nezmínil jsem se o stavbě
samotné ČOV. V měsíci červnu se
provádělo
bednění
a
betonáž
ztužujících věnců, s čímž souvisela
stavba lešení kolem celé provozní
budovy a následné vyzdění štítů

provozní budovy.
I v tomto vydání zpravodaje Vás všechny žádám o pochopení, trpělivost, zvýšenou
ostražitost a dodržování bezpečnosti a omezujících dopravních značek na všech
komunikacích dotčených stavbou.
Werner Vyletělek, místostarosta

Společně k pracovnímu uplatnění
Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.s. realizuje od 1.6.2012
nový projekt s názvem Společně k pracovnímu uplatnění. Projekt je určen osobám se
zdravotním postižením, které jsou nezaměstnány déle než 6 měsíců, jeho cílem je zvýšit
zaměstnatelnost těchto osob a pomoci jim získat uplatnění na trhu práce.
Účastník projektu nejdříve prochází základním Poradenským programem, který se
zaměřuje na sestavení životopisu a motivačního dopisu, orientaci na portálech
nabízejících práci, využívání všech možností při hledání práce, nácvik pracovního
pohovoru, apod. Následně je možné na doporučení sociálního pracovníka účastnit
se dalších aktivit, které projekt nabízí: Rekvalifikační kurzy, Pracovně-bilanční
diagnostika, Individuální psychologické poradenství či Podpůrné a motivační aktivity.
Podporu k pracovnímu uplatnění osob se zdravotním postižením mohou využít
rovněž i zaměstnavatelé, a to prostřednictvím aktivity Podpora uplatnění na trhu práce,
kdy můžeme poskytnout příspěvek na mzdové náklady po dobu 6 měsíců pro osobu
zdravotně postiženou, které zaměstnavatel vytvoří nové pracovní místo.
Projekt spolufinancován rozpočtem Evropskou unií a státním rozpočtem ČR, aktivity
projektu jsou pro účastníky zdarma. Projekt je realizován na celém
území Moravskoslezského kraje, bližší informace jsou k dispozici na webových
stránkách organizace (www.czp-msk.cz), příp. u manažerky projektu Mgr. Hany
Schwarz, Sokolovská 9, 741 01 Nový Jičín, tel: 556 709 403.
Za realizační tým projektu
Mgr. Pavla Hennigová
Liptovská 21, 747 06 Opava 6
tel: 553 734 109
e-mail:czp.hennigova@czp-msk.cz

Projekt Senioři komunikují 2012
V letošním roce probíhá v celé naší republice již VI.ročník projektu Senioři
komunikují financovaný z Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových.
V letošním roce i naše obec prostřednictvím zprostředkovatelské firmy ha-vel s.r.o.
projevila zájem o uspořádání
tohoto zcela bezplatného
kurzu pro naše seniory a
k radosti přihlášených jsme
byli nadačním fondem vybrání
mezi 132 míst v ČR, ve
kterých se kurzy budou či již
konaly. Probíhají v období od
dubna do listopadu a celkově
je navštíví cca 1400 studentů –
seniorů.
Nejstarším
účastníkem v letošním ročníku
je pan Josef Kovář z Chebu,
který v letošním roce oslaví již 93.narozeniny!!
Jak se můžete dočíst na webových stránkách nadačního fondu, cílem projektu
Senioři komunikují je podpora vzdělávání seniorů v oblasti ovládání a užívání osobních
počítačů. Vzdělávací projekt je zaměřen především na ty seniory, kteří doposud neměli
příležitost se seznámit se zmíněnými moderními komunikačními prostředky blíže, a
chtějí se je alespoň v základních funkcích naučit ovládat, aby překonali handicap, kterým
by budoucí generace seniorů už neměly být tolik poznamenány.
U nás kurz proběhl v zasedací místnosti obecního úřadu v týdnu od 28.května do
1.června 2012, vždy od 9.00 do 12.00 hodin. Kurzisté se seznámili se základní obsluhou
PC a využíváním internetu, s používáním elektronické pošty, se psaním textu a naučili se
používat bankovní služby. Celkem se kurzu účastnilo 14 našich seniorů a po úspěšném
absolvování obdrželi v pátek osvědčení. Je jisté, že týden, který spolu strávili, byl pro ně
přínosem a že si jej užili, o čemž svědčí i společný páteční oběd v restauraci U sv.
Mikuláše, na který pozvali i svého lektora a zástupkyni firmy ha-vel s.r.o..
Kurz pro naše občany bezchybně připravila, za což patří upřímný dík, již zmíněná
společnost ha-vel s.r.o. z Ostravy, jmenovitě paní Eva Polášková. Firma zajistila
veškerou legislativu spojenou s realizací projektu, připravila technické vybavení pro
účastníky a rovněž i zajistila výborného lektora pana Marka Folwarczného, který naše
seniory celým kurzem provázel.
pk

INFORMUJEME
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hať : Koncert Hudba nezná hranic
2. Šilheřovice: olympiáda příhraničních škol
3. Hlučín: Prajzská rallye
4. Bolatice: setkání zástupců Hlučínska a zástupců polských gmin
5. Hlučín: Ruku v ruce aneb Den sociálních služeb
6. Markvartovice: Prajzská hůlka
7. Darkovice: Posvěcení nové kapličky Sv. Antonína z Padovy
8. Kobeřice: sněm starostů měst a obcí Hlučínska
9. Hať: Hasičská soutěž O pohár starosty
10. Hať: Mezinárodní fotbalový turnaj O pohár starosty
11. Kravaře: Charitativní akce Pomozte postiženým dětem
12. Hať: 3. ročník hasičské soutěže v disciplínách TFA
♣ Prosba CHKO Poodří - mapování výskytu chřástala polního
Vyskytuje se u Vás chřástal polní? Pomozte nám s mapováním.
Možná jste někdy v noci z nepokosené louky nebo obilného pole zaslechli zvláštní
silný stále stejný hlas ozývající se skoro bez přestávky. S největší pravděpodobností se
jednalo o ptáka – chřástala polního.
V letošním roce bychom Vás chtěli požádat o spolupráci s mapováním tohoto
zajímavého nočního druhu v naše kraji. Mapování je v kostce velice jednoduché – stačí si
vytipovat vhodné lokality např. kolem Vašeho bydliště a po soumraku nebo kdykoli
během noci si zde zajít na procházku a poslouchat noční přírodu a sledovat zda právě
neuslyšíte tajemného chřástala.
Bližší informace získáte na stránkách Správy chráněné krajinné oblasti Poodří a
Krajského střediska Ostrava (www.poodri.nature.cz) v aktualitách.

KULTURA

Hafest 2012
Před nedávnem jsme uzavřeli druhý ročník našeho haťského festivalu Hafest a já
přicházím s krátkým shrnutím.

Program začal něco po třetí hodině, postupně se představily kapely různorodých
žánrů a lidí přibývalo rychleji a rychleji. Musím říct, že i přes nepřízeň dopoledního
oblačného počasí, se později vyjasnilo a za to můžeme být jen rádi. Jedním z největších
lákadel celého festivalu byli Rhomanife, kteří k nám přijeli až z daleké jižní Itálie.
Roztančili velkou část návštěvníků a reggae taneční rytmy zaujaly všechny od dětí až po
ty starší. A tak si myslím, že jsme vybrali dobře. Poté nastoupila kapela Imodium, která
to rozjela se vší parádou. Až jsem si říkala, jestli jsem vůbec v Hati.
Okolo desáté přišla na řadu další hlavní hvězda večera, na kterou všichni tak

dlouho čekali. A dočkali se. Pavel Dobeš svým vystoupením přilákal mimo jiné i ty, kteří
ho již slyšeli na Hafestu před 23 lety.
V dnešní době se bez drobných problémů neobejde téměř nic, a bohužel se bez
nich neobešel ani náš festival. Stalo se to, že selhala domluva se stánkaři a museli jsme
také zaimprovizovat v harmonogramu kapel, kvůli skupině, která s omluvou svou účast
zrušila. Ale nakonec jsme festival ke spokojenosti téměř všech návštěvníků vyslali do
zdárného konce. Za způsobené problémy se všem hluboce omlouváme a do budoucna
pevně doufáme, že se již tyto okolnosti opakovat nebudou. Můžete si být stoprocentně
jistí, že pro nápravu uděláme vše, co bude v našich silách.
Musím také pochválit všechny dobrovolníky. Na pomoc se sešli nejen lidé z Hati,
ale i z okolních vesnic. Netvořily se ani dlouhé fronty, na pivo se čekalo při nejhorším 10
minut, ale to je na festivalech normální. Řekla bych, že možná i nadstandardní.
V porovnání s okolními akcemi musím opět kluky a holky za barem pochválit, protože to
zvládli na jedničku. Další dobrovolníky z Hati a okolí jste mohli vidět hlavně u vstupů a
jako ostrahu. Vypomáhali nám i karvinští kluci z Iniciativy Dokořán, kteří zaštítili
celkový chod podia a za to jim děkujeme.

Celkový druhý ročník festivalu se i přes drobné nedostatky vydařil. Počasí vyšlo,
kapely byly vybrány tak, aby si každý našel to, co se mu líbí a nechyběla ani typická
festivalová atmosféra. Přišlo vás přibližně stejně jako loni a doufám, že další rok to bude
ještě lepší. Vždy je co zdokonalovat a vymýšlet program tak, aby byl atraktivní pro
všechny. Děkuji všem těm, kteří náš festival podpořili, přišli si poslechnout dobrou
hudbu a přispět tak k celkové náladě festivalu. Toho si ceníme nejvíce.
Za celé sdružení Ha Kultura Jana Stočková

HAFEST
pohled generační 1965 x 1988
Na letošní ročník HAFESTu jsme vyrazili celá rodina. Mladí – protože se účastnili
už loni – věděli do čeho jdou. Ne tak my „zralejší“ a rádoby moudřejší. Trochu jsme se
obávali, jestli nebudeme zbytečně snižovat věkový průměr účastníků, ale nakonec jsme
neodolali.
Odkojeni rockovými karnevaly, PORTOU a podobnými záležitostmi jsme oprášili
svoje staré „džisky“ a fičeli směr Hať.
I počasí, které s námi od rána laškovalo v podobě neustále se opakujícího deště, se
nakonec umoudřilo. Podvečerní sluníčko přece jen vybojovalo svůj zasloužený post a
zasvítilo nám nad hlavami.
V Hati na hrázi už bylo vše v plném proudu. Překvapilo nás, že prakticky celou akci
zajišťovali mladí lidé. A byli opravdu šikovní. Není lehké to celé ukočírovat.
V prostoru se nacházeli jak mladí, tak věkově zdatnější jedinci. Bylo jasně vidět
naprosto samozřejmé generační propojení.
Generace padesátníků i starších se naprosto samozřejmě pohupovala spolu
s vrstevníky svých dětí a vnuků v rytmu reagge, pak všichni společně „zapařili“
v rockovém tempu a nakonec jsme opět všichni bez rozdílu věku pěli s panem Dobešem
o Jarmile…. . Pravda každý, jak to uměl nejlépe.
Podstatné ale bylo, že si všichni dokázali najít „to svoje“, společně se pobavit a
hlavně si to užít.
My – byť přespolní – jsme si opravdu užili. Fakt! Jen víc takových počinů!
A příští rok - přijedem zas!
Děkujeme všem organizátorům za krásný zážitek.
Je dobře, že tradice vystoupení „živých“ kapel, na které ta naše zralejší generace
byla zvyklá (karnevaly byly každý týden fakt skoro v každé dědině a kolikrát jsme se
stihli přesunout z jednoho na druhý – a to prosím bez aut), se zas vrací.
Jak je vidět – mladí ochotně přebírají štafetu. A tak to má být.
Laryszovi z Ludgeřovic

FARNOST

Ministrantský den
Dne 12.5.2012 proběhl Ministrantský den v kněžském semináři v Olomouci. Svou
cestu jsme započali u haťské trafiky, odkud nás rodiče odvezli na vlakové nádraží
v Ostravě. Dále jsme jeli luxusním vlakem RegioJetem, ve kterém jsme dostali pití a
lízátka zdarma. 
Když jsme dojeli do Olomouce, vydali jsme se do kněžského semináře. V kněžském
semináři nás rozdělili do skupinek podle věku. Ti nejmenší měli skupinky s červenou
barvou, ti středně staří měli zelenou a my nejstarší jsme měli modrou. Dále následovala
mše svatá, kterou sloužil náš Ostravsko-Opavský biskup František Václav Lobkowicz. Po
mši sv. jsme kvůli nepřízni počasí plnili různé úkoly po kněžském semináři. V poledních
hodinách si zašla každá skupinka na oběd. Bylo kuře, rýže a okurka.
Po patnácté hodině bylo vyhodnocení. Někteří z nás také vyhráli. Pak jsme se spolu
setkali všichni u schodiště a chtěli jsme jít na vlak. Ale jelikož RegioJet bychom nestihli,
šli jsme se podívat do Sarkandrovy kaple na skřipec, na kterém byl Jan Sarkander
umučen. Pak jsme se ještě na skok zastavili v katedrále a spěchali jsme na druhý vlak,
který jsme stihli tak tak. Potom pro nás na ostravské hlavní nádraží přijeli rodiče.
Myslím si, že to byl hezký výlet a hezká zkušenost jak to chodí v Olomouckém
kněžském semináři. Největší škoda ale je, že Diecéze ostravsko – opavská bude mít tuto
možnost až za 3 roky. 
Ondra Jaroš

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Ze života naší třídy
Od začátku školního roku navštěvujeme s dětmi z předškolní třídy 2x měsíčně
keramickou dílnu ZŠ, kde se děti učí pracovat s přírodní keramickou hlínou. Zjišťují, co
tento materiál vydrží, jak se k němu chovat a co vše s ním lze podnikat. Ve finále si
domů odnášejí různé výrobky (svícen, vázu, velikonočního zajíčka, slepičku apod.).
Od 16. dubna letošního roku jsme společně s dětmi z dolní MŠ začali jezdit na
plavecký výcvik do Kravař. Pod vedením velmi příjemných učitelek „plavecké školy“ se
děti zpočátku seznamovaly s vodou a nyní se postupně snaží překonat počáteční strach a
pomocí různých plaveckých pomůcek (pásů, hranolů, kroužků) se vydávají do větších
bazénů, kde už začínají zvládat základy plavání. Z úsměvů na tvářích můžeme vyčíst, že

se děti vody nebojí, ba naopak se těší na další „pondělí“, kdy zase (celkem 10x) navštíví
další lekci plavání.
Ve čtvrtek 17. května jsme cestovali s dětmi autobusem do Tworkova, a to
s vystoupením „Klauni“ u příležitosti „Mezinárodní dramatické tvorby předškolních
dětí“. Na této akci vystupovaly jak děti z Polska, tak i ze Šilheřovic a Píště. Odměnou jim
bylo malé občerstvení, několik hraček a výtvarných pomůcek, které si děti odvezly do
naší MŠ.
Krátce po vystoupení v Polsku jsme dostali od MŠ Píšť pozvání na 31.května na
sportovní olympiádu o „ Mezinárodní putovní pohár“, kde se měly zúčastnit družstva MŠ
kromě naší i ze Šilheřovic a Polska. Vytvořili jsme osmičlenné družstvo a na „velký
sportovní den“ jsme se všichni těšili a vymýšleli strategie jak vysněný pohár získat.
V den odjezdu za pokřiku „My to vyhrajem“ jsme se seřadili před MŠ, abychom vyčkali
příjezdu autobusu. Avšak zde nastalo velké zklamání, protože autobus (řádně a
s předstihem objednán vedoucí učitelkou MŠ) cestovní kanceláře MAXNER bohužel
nedorazil. Zarážející bylo, že se zmíněná firma nebyla schopna ani telefonicky omluvit a
tím sdělit důvod neuskutečnění transferu. Bohužel toto jednání vedlo k velkému zklamání
u dětí. Smutné a plačící se po hodině čekání přesunuly na školní zahradu, kde si vytáhly
své svačiny z batůžku a poté si zasoutěžily v několika sportovních disciplínách a tím se
rázem smutek proměnil v radost, smích a spokojenost z pěkně prožitého dopoledne, i
když jinak než byly představy. Přece jenom jsme chtěli přivézt ten vysněný pohár …….!
Zuzana Kozílková, učitelka MŠ

Den dětí v MŠ na dolní Hati
1.červen v letošním školním roce byl deštivý, proto
tradiční hledání pokladu na školní zahradě jsme přesunuli do
prostor MŠ. Děti nadšeně hledaly, kde ji m drak tentokrát
nakladl svá „kinder“ vajíčka. S velkým jásotem je našly
nahoře na půdě dobře ukryté v „dračím“ hnízdě.
Skutečné oslavy s rodiči jsme kvůli počasí museli 2x
odložit, až v pondělí 18.června se děti konečně dočkaly.
V odpoledních hodinách pro ně rodiče připravili sportovní soutěže, hledání bublifuků,
opékání párků, jízdu na ponících, přehlídku nejnovějších modelů letadel, ale i spoustu
dobrot, které maminky napekly.
Ráda bych rodičům poděkovala za pomoc při vytvoření tohoto zábavného odpoledne
a věřím, že šťastný a spokojený úsměv dětí byl pro ně opravdovou odměnou.
Radimcová Daniela, učitelka MŠ

PEXESO
Dne 26.6 proběhla na nižším stupni soutěž v PEXESU. Soutěžící se nejdříve utkali
v třídním kole. Z každé třídy byli nakonec dva finalisté, kteří pak hráli s finalisty dalších
tříd. Celkově se na prvním místě umístil Tomáš Kalvar, na druhém Matěj Kekelák a na
třetím místě Adam Gajdošík. Chtěl bych poděkovat hlavně paní učitelce Monice Dudové,
která soutěž uspořádala a o vše se postarala…..
Tomáš Kalvar 4. třída

26.6 byl ve škole v Hati turnaj v PEXESU, kterého se zúčastnil nižší stupeň. Z každé
třídy byli dva vítězové, kteří proti sobě potom bojovali s vítězi z ostatních tříd. Boj byl
tvrdý a zábavný. Na konec byli určeni největší přeborníci v PEXESU. Ale samozřejmě i
ti, co vypadli, dostali sladký vodový nanuk. Tuto soutěž v PEXESU uspořádala naše milá
učitelka Mgr. Monika Dudová.
Pavinská Tereza, Cigánová Anna 3.třída

Branný den na naší škole
Letos byl rozdělen podle věku na žáky 1.- 3. Tř. a 4.-9. tříd. Dlouhotrvající zvonění nás
vyhnalo ze tříd do tělocvičny. Poplach!! Tady na nás čekali zástupci hasičů. Zhodnotili
náš nástup (několik by asi uhořelo), a pak se žáci 4.-9.tříd vydali po stanovištích, kde si
procvičili zásady pro přežití při živelných katastrofách. Druhý den ráno nás vítalo lepší
počasí a tak žáčci 1.-3. tříd plnili úkoly na devíti stanovištích, kde po splnění získali díl
skládanky. Na posledním stanovišti museli skládanku složit, přečíst vzkaz a pak se pustili
do hledání pokladu. Všem dvanácti skupinkám se podařilo poklad najít a tak jsme prožili
hezké dopoledne, procvičili si mnohé věci a určitě se to líbilo všem dětem. Děkuji všem
pomocníkům na stanovištích.
Mgr. Jurenková Věra

Poděkování
Chtěla bych poděkovat všem rodičům ,,mých dětí“ ze 4.A.třídy za příkladnou spolupráci
po celé čtyři roky, za velmi krásné poděkování a dojemné rozloučení se mnou, za dárek
a kytičku.
Mgr. Milada Nohejlová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ

Koncert
Toho, kdo má rád pěknou hudbu a rád si i zazpívá, zveme v neděli 29.7.2012 do
příjemného prostředí za hasičskou zbrojnicí v Hati. Zde sbor dobrovolných hasičů ve
spolupráci s obcí Hať pořádá od 17:30 hodin koncert, na kterém vystoupí „Dechový

orchestr

Gminy

Krzyzanowice“. Chceme

navázat na úspěšné loňské vystoupení mládežnické
dechové kapely DOLBEND, a proto jsme v letošním
roce pozvali kapelu z partnerské obce Krzyzanowice.
Toto hudební těleso je složeno převážně z mladých
hudebníků, proto i některé skladby v jejich podání
jsou moderní. Jejich žánr je velmi široký, hrají typické
dechovky, jazz i swing.
Vy, kdo máte rádi pěknou hudbu, neváhejte a
přijďte si poslechnout, případně i zazpívat české, polské ale i světové hity.

Hasiči - senioři
V souladu se schváleným plánem činností na rok 2012, uspořádali hasiči dne
4.července zájezd pro své seniory a zasloužilé členy. Společná akce byla pořádána rovněž
pro naše přátele z družební OSP Krzyzanowice. Zájezdu se zúčastnilo celkem 34 členů,
18 z SDH Hať a 16 z OSP Krzyzanowice. Za krásného letního počasí jsme vyjeli směr
Ostrava, kde jsme nejdříve navštívili Hasičské muzeum. Zde jsme si prohlédli pěkné
exponáty – uniformy, přilby, prapory, nášivky a také techniku od nejstarší až po
současnou.
Další zastávkou byl pivovar
Ostravar. Zde za plného provozu
a s odborným výkladem průvodce
jsme prošli celou výrobní linku
piva. Viděli jsme varnu, tanky
kde zraje pivo až po stáčecí linku
a expedici. Na závěr jsme si
prohlédli pivovarnické muzeum,
kde byly vystaveny ty nejstarší

exponáty a dobové fotografie o
historii pivovaru. Součásti
prohlídky
muzea
je
i
ochutnávka piva, což bylo
velmi zajímavé pro naše kolegy
z Polska.
Zájezd byl ukončen v sále
restaurace „U sv. Mikuláše“
v Hati, kde byl společný oběd a

malé pohoštění. Zde si senioři zavzpomínali na to, jak oni jezdili na požární soutěže a
měřili své síly a schopnosti s hasiči s Polska.
Doufáme, že se akce všem zúčastněným líbila a budou rádi vzpomínat na pěkné
zážitky.
Za SDH Hať, Pavel Gajda

Modelářská sezóna je v plném proudu!
Vážení příznivci modelářského sportu, nastalo období letních prázdnin a my bychom
Vás rádi informovali o současném dění v našem modelářském klubu MKH.
S koncem školního roku jsme již tradičně uskutečnili sportovně vzdělávací výlet
s dětmi ZŠ Hať navštěvující modeláře. Hlavním lákadlem byla exkurze v jaderné
elektrárně Dukovany, ve zbylém čase proběhla prohlídka historické části Brna a hradu
Špilberk včetně jeho kasemat. Vzhledem ke geografické poloze cílových destinací bylo
nutné vyrazit za svítání. Časné vstávání nás však nezastrašilo a do vlaku směr Brno jsme
nastoupili v počtu 13 účastníků. Prohlídka druhého nejpočetnějšího města ČR se nesla ve
veselém duchu a i přesto, že hlavním lákadlem pro většinu účastníků byla jaderná
energie, prohlídka podzemních chodeb a žalářů na hradě Špilberk byla neméně
zajímavou zkušeností.
V pravé poledne jsme dosáhli tolik kýženého cíle. V rovinaté krajině se na dosah
ruky tyčily čtyři majestátné chladící věže JE Dukovany. Následná téměř dvouhodinová
exkurze, plná funkčních modelů, interaktivních obrázků a videí nás poutavou formou
zasvětila do tajů jaderné energie, fungování jaderné elektrárny a dalších zajímavostí
včetně historie tohoto odvětví fyziky.
Nové zážitky a vědomosti nedaly ani ten nejmenší prostor únavě, která by se jinak na
výletnících po tak náročném dni určitě projevila. Dobrá nálada všech a slunečné počasí
pouze umocňovaly pozitivní dojem z celého výletu, který proběhl do zdárného konce
podle plánu.
Modelářský kroužek určený pro žáky ZŠ Hať každého věku a pohlaví plánujeme
organizovat i v příštím školním roce a kdo ví, kam budeme kupovat lístek na vlak za rok.
Doufáme, že se opět sejdeme v hojném počtu a páteční odpoledne budeme moci trávit
v dílnách základní školy, které nám jsou k tomuto účelu poskytnuty, za což děkujeme.
S přibývajícími teplými dny měli modeláři napilno. 1. červen je den dětí a piloti
MKH jsou se svými letovými ukázkami často vyhledávanou atrakcí k tomuto datu.
V letošním roce jsme vystoupili na dni dětí v Hati a Bělé. Dále pak modeláři předvedli
své řemeslo dětem mateřské školy na dolním konci naší obce a vystupovali jako
doprovodný program hudebního festivalu Hafest, kde působili i jako spoluorganizátoři
této akce.
Období letních prázdnin je zlatým hřebem sezóny všech leteckých modelářů. Není
proto divu že provoz v haťském vzdušném prostoru sílí den za dnem. Prázdninové

víkendy budou ve znamení pohodového polétání, posezení s přáteli a o výměně
zkušenosti v úžasném prostředí letiště MKH. Rádi Vás tam uvidíme ať už s letadlem,
vrtulníkem, atp., nebo jen na procházce kolem. Nedělní podvečery pak budou ve znamení
Prověrek, tedy motivačního výukového systému MKH, kde se za splněné letecké
disciplíny udělují hodnosti.
Více informací o Prověrkách, ale i dalších
uskutečněných a nadcházejících akcích MKH najdete na
webové stránce modelklubhat.blogspot.com a na
Facebooku na stránce model klubu Hať.
Přejeme Vám krásné prožití letních měsíců a těšíme
se na brzkou shledanou na našem modelářském letišti.
Letu zdar!
Za MKH Vojtěch Cima

Rozpis týmů TJ Sokol Hať podzim 2012
MUŽI
18.8.so
19.8.
25.8.
26.8.
1.9.
2.9.
8.9.
15.9.
16.9.
22.9.
29.9.
30.9.
7.10.
13.10.
14.10.
20.10.
21.10.
27.10.
28.10.
3.11.
4.11.
10.11.
11.11.

MUŽI B
17.00

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

17.00
17.00

Hať B – M.Lazce B

Hať –Darkovice
17,00

DOROST
14,45

Hať – Oldřišov

10.30

Slavkov - Hať

14.45
16.30

Hať -Stěbořice
Litultovice-Hať

14.15
13.30

Hať- Štěpánkovice
Kylešovice-Hať

13.45
14.00

Hať-Strahovice
Hlavnice-Hať

13.15

Hať-Kobeřice

10.00
12.15

Zlatníky-Hať
Pustá Polom-Hať

12.15
11.30

Hať - Holasovice
Vávrovice-Hať

Kozmice B – Hať B

SK Bohuslavice-Hať
17.00 Hať B – DarkoviceB

17.00
16.30

Hať - Darkovičky
Velká Polom - Hať

16.30
16,00

Hať - Strahovice
Klimkovice - Hať

16.00
15,30
15.30

Hať-Krásné Pole
Kozmice – Hať
Hrabová-Hať

16.30
16,30

volno
16.00 HaťB-Suché LazceB
15.30
15.30
15.00

15.00
15,00

Služovice B-Hať B

Štítina B – Hať B
Hať B–M.Hoštice B

Hať - Vratimov
14.00

14.00

Rohov-Hať B
Hať B-Hrabyně

Hať-Dolní Lhota
Lok. Ostrava - Hať
15.00
14.30

14.30

Chuchelná B-Hať B
Hať B – Závada

Vřesina-Hať

Šilheřovice – Hať B

ŽÁCI
1.9.
8.9.
10.9.
15.9.
16.9.
22.9.
24.9.
29.9.
1.10.
6.10.
7.10.
13.10.
15.10.

14.30

BENJAMÍNCI
15.00

Hať - Darkovičky

17.00
14,30

Píšť- Hať
Hať - Vřesina

17.00

Bohuslavice - Hať

17.00
13.30

Hlučín-Hať
Hať-Kozmice

16,00

Šilheřovice - Hať

Darkovice-Hať

Hať- Velké Heraltice
Bohuslavice - Hať

10.00
14,00

Těškovice-Hať

13.45

Hať - Píšť
Šilheřovice-Hať

10,00
13.30

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Antonín Krakovka

90 let

Eliška Harazimová

89 let

Antonie Rosmannová

88 let

Anna Madejová

85 let

Cita Plačková

85 let

Erich Bortlík

84 let

Anna Suchiaková

81 let

Anna Ronczková

81 let

Alfons Kučera

81 let

Jan Gajda

80 let

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

