VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostí rodičů o řešení nedostatečné kapacity ve třídách mateřské školy
- Žádostí občanského sdružení Ha Kultura Hať o poskytnutí zahradních setů a
odpadkových košů pro konání festivalu Hafest
- Žádostí SDH Hať o poskytnutí areálu základní školy a zaštítění hasičské soutěže
TFA, jejímž organizátorem bude SDH Hať dne 1.7.2012
- Nájemní smlouvou o pronájmu části pozemku p.č. 43/6, k.ú. Hať
- Jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávku kompostérů a štěpkovače na biologicky
rozložitelný odpad v obci Hať
- Žádostí fyzické osoby o odprodej pozemku p.č 1283/2, k.ú. Hať
- Návrhem provozovatele fitness centra „Správní chlapi“ na ukončení nájemní
smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu mateřské školy, Na Chromině 2
- Žádostí studenta obchodní akademie o umožnění výkonu odborné praxe na obecním
úřadě ve školním roce 2012/2013
- Návrhem na řešení zabezpečení údržby obce pracovníky z úřadu práce
- Oznámením vedoucí učitelky o zajištění provozu mateřské školy v době letních
prázdnin
- Stanoviskem nájemce nebytových prostor v přístavbě domu č.p.14, k.ú. Hať,
zdravotní středisko, o změně subjektu, který bude nebytové prostory využívat
v době od 1.9.2012
- Žádostí Unie rodičů při ZŠ Hať o bezúplatném pronájmu venkovních prostor
v areálu za hasičskou zbrojnicí pro organizování Dne dětí
- Cenovou nabídkou firem na výměnu oken v objektu obecního úřadu a prostorách
poštovního úřadu
- Žádostí ČEZ o povolení provést stavbu přípojky NN přes pozemky obce pro
stavitele rodinného domu
- Výsledkem jednání s ředitelem p.o. Základní škola a mateřská škola Hať o
možnostech využití prostor v objektu školy pro rozšíření počtu tříd mateřské školy
- Otázkou realizace opravy vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu
- Stavem skladů předaných mysliveckým sdružením Hubert Hať do vlastnictví obce a
zajištěním jejich opravy
- Žádostí KÚ MSK, odboru dopravy, o udělení souhlasu k zajištění veřejné služby
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou na lince Ostrava – Hať po
komunikacích, které jsou v majetku obce pro společnost Veolia transport a.s.
Ostrava

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Projektová dokumentace
„Cyklostezkami po linii objektů opevnění“
Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 14. 4. 2011
rozhodl o přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 na realizaci projektu Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“, registrační
číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02298.
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice,
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice,
Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přiznána dotace
ve výši 85 % konečných způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek
obcí ze svého rozpočtu.
Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, která již dlouhodobě spolupracuje s
některými obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha oblastech života,
mimo jiné kulturní či sportovní. Název projektu polského partnera zní: Na kole přes
sousední, příhraniční obce I. etapa /Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne
miejscowości. Etap I.
Podoba společného projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Gminy
Krzyżanowice nabyla reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo iniciováno
několik jednání za účasti zástupců samospráv české i polské strany. Cílem společného
projektu je posílit spolupráci komunit na obou stranách hranice a rozšířit nabídku pro
aktivní trávení volného času na území česko-polského příhraničí, především v regionech
hlučínském a krzyżanowickém.
Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení, v rámci níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění sítě cyklostezek, které
se nacházejí na katastrálním území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska (Darkovice,
Hať, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Šilheřovice, Vřesina).
Projektová dokumentace bude řešit vedení cyklostezek ve směru z Hlučína do areálu
čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie opevnění na katastrech obcí

Šilheřovice, Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice a v neposlední řadě projekt
řeší napojení na polské Krzyżanowice přes katastr obce Hať. Snahou svazku obcí je
vytvořit předpoklady pro realizaci napojení na již existující a reálně sjízdné úseky s
cílem následného rekreačního využití uceleného systému tras ze strany cyklistů. Projekt
je také logickým vyústěním dlouhodobých snah Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o
zatraktivnění Areálu čs. opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, který je vysoce ceněnou
prezentací ojedinělého fortifikačního systému České republiky a těší se velkému zájmu
návštěvníků.

Výstavba telekomunikačních rozvodů
V minulém vydání Haťského zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že
zastupitelstvo naší obce rozhodlo o zahájení výstavby telekomunikačních rozvodů TKR
v obci. Tyto prvotní informace bych dnes doplnil o některé další.
Hlavním důvodem proč se zastupitelstvo obce rozhodlo pro realizaci této stavby,
byla snaha vybudovat zařízení, kterým bude možno pravidelně podávat co nejširšímu
okruhu občanů naší obce aktuální informace ze života v obci. Tyto požadavky dnes
nesplňuje pro špatnou slyšitelnost a omezené možnosti místní rozhlas, ani zpravodaj,
který vychází sice 1x měsíčně, ale bohužel i měsíc je dlouhá doba, aby podaná
informace byla aktuální. Požadavek zastupitelstva nesplňuje bohužel ani internet,
protože ne každý z občanů má doma počítač a umí s ním zacházet. Zatímco televizi má
drtivá většina občanů.
Nově budovaná síť TKR tyto požadavky umožní splnit. Je navržena jako
multifunkční síť FTTH (optika do domu), typu bod-bod (zákazník – hlavní stanice), se
zavedením dvou optických vláken do každého domu. Tato koncepce umožňuje oddělit
přenos televizního a rozhlasového signálu od obousměrného datového přenosu. Laicky
řečeno televizní a rozhlasový signál se bude přenášet samostatným optickým vláknem
pouze směrem k účastníkům. Druhé optické vlákno bude sloužit k obousměrnému
přenosu datového signálu pro počítače.
Síť vybudovaná z optických vláken umožní budoucím provozovatelům nabízet
občanům široké možnosti jejího využití, ale o tom jsem se zmínil už posledně. Navíc
má velkou životnost, je velmi spolehlivá, není zdrojem elektromagnetického rušení,
neohrožuje ji bouřka a tak bych mohl pokračovat.
Po vybudování zůstane síť ve vlastnictví obce, která ji bude pronajímat zájemcům
o poskytování internetových služeb. Je třeba říci, že všichni tři dosavadní poskytovatelé
těchto služeb v obci, pánové R.Ochvat, Ing. M. Janík a Ing. M. Najmann byli vedením
obce osloveni a projevili vážný zájem o využívání nově budované sítě pro poskytování
internetových služeb. To by měl být signál pro všechny, kteří využívají jejich

dosavadních služeb, aby využili níže uvedené nabídky obce a nechali si optické vlákno
přivést až do domu.
Co to bude v praxi obnášet? Pokud občan při návštěvě zástupce obce dá souhlas
k provedení přípojky TKR na jeho pozemku, bude mu přivedena chránička o průměru
1cm ve výkopu, který bude souběžný s výkopem pro kanalizaci, její ukončení na
pozemku může být provedeno trojím způsobem:
1) Ukončením v domovní krabici uvnitř domu (hned za obvodovou zdí)
2) Ukončením v krabici na patě domu (venkovní fasádě)
3) Uzátkováním a zasypáním ve výkopu
Podmínkou pro ukončení ve variantě č.1 a 2 je, že si vlastník nemovitosti vykope sám
rýhu od výkopu, kterým je přivedena chránička až k RD. Může být využitý i výkop pro
přívod kabelu NN pro čerpadlo umístěné v kanalizační šachtě.
Mimo výkop od přípojky k domu hradí všechny náklady obec.
Vzory jakým způsobem může být provedeno ukončení, Vám ukáže zástupce obce
při osobní návštěvě. Rozvody uvnitř domů jsou již v režii občana a pravděpodobně by je
měl provádět poskytovatel internetových služeb.
Jistě Vás bude zajímat, jak bude stavba probíhat. Jedná se o souběžnou stavbu
s výstavou kanalizace, která má samozřejmě prioritu. Postup prací se tedy bude řídit
postupem prací při stavbě kanalizace. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby TKR
zvítězila společnost SITEL s.r.o., Praha. Stavbu budou provádět pracovníci závodu
Ostrava. V první etapě bude proveden páteřový rozvod chrániček pro zavedení
optického vlákna a to jak hlavní rozvod v komunikaci, tak rozvody k rodinným domům.
Současně se stavbou první etapy se začnou provádět stavební úpravy místnosti určené
pro hlavní stanici. Stavba byla zahájena na MK Dolina a MK U Bečvy a bude
postupovat ve směru na horní Hať s tím, že budou pokračovat práce na MK Lipová.
V letošním roce by první etapa měla skončit někde u obecního úřadu. Dokončena pak
bude v roce 2013.
Druhá etapa, tj. zafoukání optického vlákna do chrániček, provedení svárů a
zprovoznění hlavní stanice je připraveno ve dvou variantách. V první variantě se počítá
s tím, že zprovoznění celé akce bude v roce 2013, ve druhé variantě je uvažováno o
tom, že část první etapy vybudovaná v letošním roce by se mohla také v tomto roce
zprovoznit, což by umožnilo zahájit provoz v letošním roce.
Když bych měl stručně shrnout celý svůj příspěvek, chtěl bych apelovat na
každého občana, aby zvážil, zda za podmínek, které jsou výše uvedeny, se rozhodne
nebo nerozhodne pro připojení své nemovitosti k nově budovaným telekomunikačním
rozvodům. Chtěl bych jenom podotknout, že v každém případě využitím těchto nabídek
zhodnotíte svou nemovitost, protože výstavba TKR je investicí do budoucnosti.
Pavel Kotlář, starosta

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Uplynul další měsíc na uvedené stavbě a mou povinností je Vás informovat jak
stavba pokračuje a v jakém stavu rozestavěnosti se nachází.
Práce pokračovaly na výstavbě ČOV. Po úspěšně provedených zkouškách
těsnosti všech čtyř nádrží začaly práce na zásypu prostoru mezi larseny a stěnami
nádrží. Bylo dovezeno cca 700 m3 vhodného zásypového materiálu a odvezeno bylo
stejné množství nevhodné zeminy. Zásypový materiál byl řádně hutněn a v pravidelných
půlmetrových vrstvách bylo prováděno měření. Zásyp se prováděl do úrovně rostlého
terénu.
V tomto období občané dolní části obce skutečně pocítili, že se něco na stavbě
děje, protože několik dnů za sebou na stavbu přijížděl a odjížděl jeden náklaďák za
druhým.
Díky krásnému jarnímu počasí došlo v tomto období ke zvýšení prašnosti ve výše
uvedeném úseku, ale i samozřejmě k většímu hluku a provozu na místní komunikaci
Lipová, přestože se zaměstnanci dodavatele stavby snažili této skutečnosti zabránit.
Přesto prašnost a hluk byl zvýšený. Po ukončení pracovní směny byl problém řešen
kropícím a zametacím vozem.
Po zasypání a zhutnění následovalo vytažení 12m larsenů, které zabezpečovaly
stavbu při výkopových a betonářských pracích na nádržích.

Díky tomu, že byl obvod nádrží zasypán a vytaženy larseny, mohlo pokračovat
stavění lešení a následné vyzdění obvodního, resp. nového zdiva na ČOV.
V průběhu dalších dnů došlo k vyměření stávajících sítí, které se budou dotýkat
výkopu pro hlavní řád kanalizace v nejbližším období.
První výkop pro položení hlavního řádu byl proveden 29.5.2012 na ulici Dolina.
Výkopy a kladení hlavního řádu kanalizace by měly probíhat v měsíci červnu na ulicích
Dolina, části ulice Na Chromině, Mlýnská, U Bečvy. Rovněž v červnu budou probíhat
výkopy na ul. Lipová ve směru na horní Hať od mostu na ul Dolina.

Tak jako v každém vydání zpravodaje, tak i v tomto Vás, všechny občany, žádám
o pochopení, trpělivost a zvýšenou bezpečnost zvláště na komunikacích dotčených
stavbou.
Werner Vyletělek, místostarosta

INFORMUJEME
■ Informace pro občany České republiky
Upozorňujeme, že dnem 26.června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech (pasech) rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan ČR
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme
včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž
občanský průkaz. Od 1.ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro
občany mladší 15 let.
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hlučín (Darkovičky): Svěcení kříže
2. Šilheřovice: Florbalový turnaj
3. Hať: Den matek
4. Hlučín: Pozvánka na farmářské trhy na dětský ranč
5. Hlučín: koncert a výstava k 60. výročí ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského

KULTURA

Ha Kultura & Hafest 2012
Co si představit pod názvem Ha Kultura? Jsme občanské sdružení, které vzniklo na
počátku roku 2012. Naším cílem je rozvíjet kulturní dění v Hati. Za sebou máme již
první ročník prajzského festivalu HAFEST, kvůli
kterému jsme se rozhodli nadále podporovat
kulturu v obci. Chceme, aby byly akce zajímavé pro
širší spektrum návštěvníků, a tomu budeme snažit
přizpůsobovat program jednotlivých akcí. Hať není
velká obec, ale to nic nemění na tom, že se tady lidé
chtějí také bavit. A proč dojíždět do okolních
větších měst, když se vše může uskutečnit na
domácí půdě? Jsme dobrovolníci z Hati, kteří vše
zařizují ve svém volném čase bez nároku na nějaké
odměny. Děláme to pro lidi, protože nás tato
činnost baví.
Jak jsem již zmínila, členové Ha Kultury loni
úspěšně uspořádali festival Hafest, na jehož druhý ročník bych vás moc ráda pozvala.
Uskuteční se 9. 6. 2012 na stejném místě, v areálu u místní hráze. Vše vypukne v 15.00
hodin. Hlavní hvězdou festivalu bude legenda českého folku Pavel Dobeš, který se do
Hati vrátí po více než dvaceti letech. Dále k nám zavítá i reggae kapela Rhomanife,
která přijede až z daleké Itálie. V programu Hafestu se objeví i Imodium (r’n’r), z tvrdší
muziky HC3 (nu-metal alternative), déle Professor Leopard (indie pop), Allskapone’s
(ska), Ajdontker (rock alternative), Retro Jokers (garage r’n’r), The Tapes (rock) a
Kakaczech, což je mladá skupina z hlučínského gymplu.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Informačním centru Hlučín (na zámečku) a
v haťské cukrárně za předprodejní cenu 120 Kč, na místě pak za 150 Kč.
Akce se koná za každého počasí, k dispozici budou party stany, posezení na lavičkách,
výborné pivo i občerstvení. Bude zajištěn také rozvoz Minibusem v průběhu večera do
Hlučína a okolních obcí. Účastníci se mohou těšit na doprovodný program v podobě
soutěží a exhibice RC modelů letadel Model klubu Hať, který je spolupořadatelem akce.
Součástí občerstvení bude prodej fairtrade výrobků, které obstará nová kavárna z
Hlučína OYE - open your eyes. Dobrovolníci jsou také součástí občanského sdružení,
výtěžek pak půjde např. na podporu fairtrade zemědělců v rozvojových zemích.
Více informací jak o dobrovolnících, tak o všem jiném co vás zajímá, se dozvíte
na webových stránkách www.hakultura.cz
Za Ha Kultura o.s. Jana Stočková

FARNOST
Ohlédnutí za ministrantskou florbalovou sezónou 2011/2012
Na začátku sezóny samotná liga doznala pár změn. Změny se týkaly zejména
rozdělení MFBL na dvě konference, východní a západní. Ve východní konferenci byly
týmy z Mariánských Hor, Hati, Hlučína, Píště, Šilheřovic a Zábřehu. Západní
konferenci tvořily týmy Bohuslavic, Kobeřic, Kravař, Oldřišova, Štěpánkovic a
Vřesiny. V základní části se týmy v rámci své konference utkali dvakrát
a jednou s každým týmem z druhé konference.
Náš tým od začátku sezóny provázela neuvěřitelná smůla v zakončení. V některých
utkáních, kdy jsme jasně ovládali tempo hry a
dostávali se do stoprocentních gólových šancí,
jsme nakonec prohráli o jedinou branku. Tato
mizérie byla nakonec příčinou boje v předkole
play-off, ve kterém jsme odehráli dvě utkání
s týmem z Píště. Oba zápasy jsme s přehledem
zvládli a velice slušná hra byla předzvěstí, že
pokud udržíme daný styl, máme šanci uspět i
v samotném play-off.
Play-off se uskutečnilo v sobotu 28.dubna v šilheřovické sportovní hale. Herní
systém byl jako obvykle. Dvě základní skupiny po čtyřech týmech, kde se utkal každý
s každým. Ve skupině A byly tyto týmy: Mariánské Hory, Bohuslavice, Kobeřice a
Píšť. Náš tým se dostal do skupiny B, kterou tvořily také týmy ze Šilheřovic, Oldřišova
a Hlučína. První dva ze skupiny postupovali do semifinále a pak se odehrály zápasy o
3.místo a vrchol celého dne: FINÁLE.
Našim prvním soupeřem byl tým z Hlučína. Kluci z Hlučína nás na konci sezóny
dokázali porazit. A proto bylo otázkou, zda jsme si z této prohry něco odnesli. Samotné
utkání bylo opatrné z obou stran jen po úvodním hvizdu. Jakmile jsme dali první gól,
„zakousli“ jsme se do soupeře a první třetinu vyhráli 4:0. O přestávce jsme se domluvili,
že nás čekají ještě další náročná utkání, proto budeme hrát více s míčkem na holích a
nebudeme se hnát někam dopředu. Klukům z Hlučína se podařilo vstřelit branky, ale my
měli vždy jasnou odpověď, že drama nepřipustíme. V tomto zápase se až na gólmana
Vojtu Bartla a Tomáše Kuču gólově prosadili všichni hráči našeho týmu.
Konečné skóre bylo 9:3 v náš prospěch.
Ve druhém utkání jsme nastoupili proti silnému týmu ze Šilheřovic a byl to souboj o
první místo ve skupině. Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany. První třetina proto
skončila smírně 1:1. Ve druhé nám kluci ze Šilheřovic odskočili na dvoubrankový
rozdíl. V poslední třetině jsme zapnuli na vyšší otáčky a dostali soupeře pod tlak.
V polovině 3.třetiny jsme si vzali oddechový čas a domluvili se,

co přesně budeme hrát. Narůstající tlak jsme podpořili odvoláním našeho brankáře, a
hráli se čtyřmi hráči v poli. Po tomto tahu jsme hnedka slavili úspěch v podobě snížení
na 2:3. Bohužel se nám srovnat nepodařilo a prohráli jsme velice těsným rozdílem.
Poslední utkání v rámci základních skupin jsme narazili na tým Oldřišova. Kluci
z Oldřišova hrají celou sezónu pouze ve čtyřech nebo pěti lidech a více jich nebylo ani
na play-off. Podle toho utkání také vypadalo, neboť jim nezbylo již mnoho sil. Toto
utkání jsme docela jednoznačně vyhráli 7:1 a postoupili z 2.místa do bojů o medaile.
Přesto smekám pomyslný klobouk dolů nad výkonem kluků z Oldřišova, že dokáží i
v tak malém počtu hrát vyrovnaná utkání a dostat se do play-off.
V semifinále jsme se, můžeme mluvit skoro o tradici, utkali s týmem z Mariánských
Hor. Tento tým je složen i z několika kluků, kteří se florbalu věnují i na vrcholové
úrovni. První třetina tomu však vůbec nenasvědčovala. První gól jsme inkasovali po 90
vteřinách, ale trpělivou hrou jsme zásluhou Šimona Kielara a Mirka Paskudy skóre
první třetiny otočili, a vyhráli ji v poměru 2:1. V 2.třetině jsme byli po dvou smolných
zákrocích vyloučeni a tým M. Hor obě přesilovky dokázal zužitkovat. Skóre po dvou
třetinách bylo nakonec 3:5 pro M. Hory. V poslední třetině jsme se pokoušeli vyrovnat,
avšak o něco zkušenější soupeř dokázal potrestat díry v naší obraně a vstřelil ještě 2
branky. Tím stanovil konečné skóre tohoto zápasu, Hať - M.Hory 3:7.
Po krátké pauze jsme se v boji o 3.místo utkali s ministranty s Bohuslavic. Sil nám
sice po vypjatém semifinálovém zápase moc nezbylo, ale o to více jsme zapojili do hry
bojovnost, odhodlání a srdce, abychom si odvezli domů aspoň nějaký pohár. V první
třetině se Vojta Paskuda dostal do tří samostatných nájezdů, ale bohužel selhal
v zakončení a jenom nechal vyniknout soupeřova gólmana. Naštěstí jsme měli v týmu
Mirka Paskudu, který si při zakončení věděl rady a po první třetině jsme vedli 1:0. V
druhé třetině se Bohuslavicím podařilo vyrovnat, ale opět díky našemu elitnímu střelci
Mirkovi Paskudovi jsme šli opět do vedení. Mirek nakonec vstřelil v celém play-off 11
branek a obsadil 2.místo v tabulce střelců play-off. Ve 3.třetině bylo na obou týmech
znát, že celodenní vypjetí fyzických i psychických sil bylo pořádné a náš tým „hnal“
časomíru ke kýženému konci. Branka v poslední třetině již nepadla, a tak propukla
radost ze zisku poháru za 3.místo.
Ve finále si to o titul rozdaly týmy z Mariánských Hor a Šilheřovic. Kluci ze
Šilheřovic tento zápas odehráli na 110%, ale nakonec po velké bitvě prohráli 5:3. M.
Hory si tak po dvou letech opět odvezli domů pohár pro nejlepší tým Ministrantské
florbalové ligy. Gratulujeme.
Na závěr chci poděkovat všem hráčům, kteří i proti silným týmům předvedli, že
florbal umí hrát a jen tak se někoho nezaleknou. Zároveň doufám a věřím, že v příští
sezóně se ještě s větší vervou pustí do tréninků a přípravy na jednotlivá utkání, abychom
se za rok opět mohli rvát o mistrovský pohár a po dlouhých letech si jej opět přivezli
domů, do Hati. 
Vojtěch Paskuda

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Exkurze 112
Dne 20.4.2012 jsme 6. a 7. třídy jeli na exkurzi na dálniční policii v Ostravě.(tzv.
112).
Dozvěděli jsme se, že mají za úkol převážně dbát na bezpečnost v tunelu u
Klimkovic, ale monitorují prakticky celou dálnici z Bohumína až do Brna. Na spoustě
obrazovek a počítačích jsme viděli, jak se auta po dálnici pohybují, zjistili jsme, že se dá
změřit jejich rychlost, váha, atd. Také jsme se dozvěděli, jak vše probíhá, když někdo
zavolá na jejich linku 112. Poté jsme si mohli vyzkoušet záchranné vesty, zbraně
(samozřejmě nenabité) a venku jsme viděli jejich výjezdová auta.
Vedle dálniční policie sídlí hasiči, kteří také dohlíží na bezpečnost v tunelu a zároveň
vyjíždějí k požárům a různým záchranným akcím v Ostravě. Během návštěvy jsme
opravdový výjezd viděli!
Hasiči nám řekli, že jsou na stanici 24 hodin a po 24 hodinách v práci mají 2 dny
volno. Musí provádět pravidelnou údržbu výjezdových aut, uklízet si, a když mají volný
čas, tak si mohou zajít do posilovny, zahrát si fotbal nebo florbal nebo se můžou dívat
na televizi. Do hasičských aut jsme si mohli sednout a také jsme se šli podívat do jejich
pokojů, posilovny, posluchárny. Bylo to moc hezké a zajímavé a mě se tam moc líbilo.
Martin Jaroš, 6.A

Den Země 2012
Jako každý rok, tak i letos, jsme na naší škole slavili Den Země. Akce proběhla
v pondělí dne 30.4.2012. Letošní téma bylo DOMÁCÍ ZVÍŘATA. My na vyšším stupni
jsme měli za úkol první hodinu vyrobit nebo nakreslit nějaké domácí zvíře. Naše třída
se rozhodla vyrobit ovečku z pravé ovčí vlny, kterou nám donesla paní učitelka. Ovečka

měla pevnou konstrukci ze dřeva a byla omotaná senem, na které jsme potom
připevňovali vlnu. Myslím si, že se nám opravdu povedla. Další hodinu jsme se šli
podívat na prezentaci osmáků o domácích
zvířatech a okrasném ptactvu. Prezentaci měli
pečlivě připravenou, moc se nám líbila a taky
jsme se dozvěděli spoustu nových informací.
Vyvrcholením dne byl úklid obce. Naše třída
měla za úkol posbírat odpadky na ulici Na
Chromině, v okolí hřiště na dolní Hati a lesíku
naproti. Celkem jsme nasbírali šest pytlů
odpadků a myslíme si, že k lesíku by se mohl
dát nějaký kontejner, protože jsme tam toho
posbírali nejvíc, a i když je to soukromý
pozemek (a naproti na hřišti pytle na odpadky
jsou), tak tam lidé stále odpadky házejí (nejvíce
PET láhve) a každý rok je to stejné.
Barbora Smolková, 6.A

VYBRÁNO
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Žádostí rodičů o řešení nedostatečné kapacity ve třídách mateřské školy
- Žádostí občanského sdružení Ha Kultura Hať o poskytnutí zahradních setů a
odpadkových košů pro konání festivalu Hafest
- Žádostí SDH Hať o poskytnutí areálu základní školy a zaštítění hasičské soutěže
TFA, jejímž organizátorem bude SDH Hať dne 1.7.2012
- Nájemní smlouvou o pronájmu části pozemku p.č. 43/6, k.ú. Hať
- Jmenováním komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek uchazečů o veřejnou
zakázku malého rozsahu na dodávku kompostérů a štěpkovače na biologicky
rozložitelný odpad v obci Hať
- Žádostí fyzické osoby o odprodej pozemku p.č 1283/2, k.ú. Hať
- Návrhem provozovatele fitness centra „Správní chlapi“ na ukončení nájemní
smlouvy o pronájmu nebytových prostor v objektu mateřské školy, Na Chromině 2
- Žádostí studenta obchodní akademie o umožnění výkonu odborné praxe na obecním
úřadě ve školním roce 2012/2013
- Návrhem na řešení zabezpečení údržby obce pracovníky z úřadu práce

-

-

Oznámením vedoucí učitelky o zajištění provozu mateřské školy v době letních
prázdnin
Stanoviskem nájemce nebytových prostor v přístavbě domu č.p.14, k.ú. Hať,
zdravotní středisko, o změně subjektu, který bude nebytové prostory využívat
v době od 1.9.2012
Žádostí Unie rodičů při ZŠ Hať o bezúplatném pronájmu venkovních prostor
v areálu za hasičskou zbrojnicí pro organizování Dne dětí
Cenovou nabídkou firem na výměnu oken v objektu obecního úřadu a prostorách
poštovního úřadu
Žádostí ČEZ o povolení provést stavbu přípojky NN přes pozemky obce pro
stavitele rodinného domu
Výsledkem jednání s ředitelem p.o. Základní škola a mateřská škola Hať o
možnostech využití prostor v objektu školy pro rozšíření počtu tříd mateřské školy
Otázkou realizace opravy vedení veřejného osvětlení a místního rozhlasu
Stavem skladů předaných mysliveckým sdružením Hubert Hať do vlastnictví obce a
zajištěním jejich opravy
Žádostí KÚ MSK, odboru dopravy, o udělení souhlasu k zajištění veřejné služby
v přepravě cestujících veřejnou linkovou dopravou na lince Ostrava – Hať po
komunikacích, které jsou v majetku obce pro společnost Veolia transport a.s.
Ostrava

BUDE VÁS ZAJÍMAT

Projektová dokumentace
„Cyklostezkami po linii objektů opevnění“
Euroregionální řídící výbor Euroregionu Silesia na svém zasedání dne 14. 4. 2011
rozhodl o přidělení dotace z Fondu mikroprojektů Operačního programu přeshraniční
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007-2013 na realizaci projektu Svazku
obcí mikroregionu Hlučínska „Cyklostezkami po linii objektů opevnění“, registrační
číslo CZ.3.22/3.3.04/11.02298.
Svazku obcí mikroregionu Hlučínska, který sdružuje patnáct obcí (Bělá, Bohuslavice,
Darkovice, Děhylov, Dobroslavice, Dolní Benešov, Hať, Hlučín, Kozmice,

Ludgeřovice, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada) byla přiznána dotace
ve výši 85 % konečných způsobilých výdajů projektu. Zbývajících 15 % uhradí svazek
obcí ze svého rozpočtu.
Partnerem projektu je Gmina Krzyżanowice, která již dlouhodobě spolupracuje s
některými obcemi Svazku obcí mikroregionu Hlučínska v mnoha oblastech života,
mimo jiné kulturní či sportovní. Název projektu polského partnera zní: Na kole přes
sousední, příhraniční obce I. etapa /Rowerem przez sąsiednie, przygraniczne
miejscowości. Etap I.
Podoba společného projektu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska a Gminy
Krzyżanowice nabyla reálných obrysů v průběhu roku 2010, kdy bylo iniciováno
několik jednání za účasti zástupců samospráv české i polské strany. Cílem společného
projektu je posílit spolupráci komunit na obou stranách hranice a rozšířit nabídku pro
aktivní trávení volného času na území česko-polského příhraničí, především v regionech
hlučínském a krzyżanowickém.
Předmětem projektu je pořízení projektové dokumentace pro územní a stavební
řízení, v rámci níž budou řešena opatření k rozšíření a zkvalitnění sítě cyklostezek, které
se nacházejí na katastrálním území Svazku obcí mikroregionu Hlučínska (Darkovice,
Hať, Hlučín, Kozmice, Markvartovice, Šilheřovice, Vřesina).
Projektová dokumentace bude řešit vedení cyklostezek ve směru z Hlučína do areálu
čs. opevnění v Hlučíně-Darkovičkách, dále podél linie opevnění na katastrech obcí
Šilheřovice, Markvartovice, Vřesina, Kozmice, Darkovice a v neposlední řadě projekt
řeší napojení na polské Krzyżanowice přes katastr obce Hať. Snahou svazku obcí je
vytvořit předpoklady pro realizaci napojení na již existující a reálně sjízdné úseky s
cílem následného rekreačního využití uceleného systému tras ze strany cyklistů. Projekt
je také logickým vyústěním dlouhodobých snah Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o
zatraktivnění Areálu čs. opevnění v Hlučíně - Darkovičkách, který je vysoce ceněnou
prezentací ojedinělého fortifikačního systému České republiky a těší se velkému zájmu
návštěvníků.

Výstavba telekomunikačních rozvodů
V minulém vydání Haťského zpravodaje jsem Vás informoval o tom, že
zastupitelstvo naší obce rozhodlo o zahájení výstavby telekomunikačních rozvodů TKR
v obci. Tyto prvotní informace bych dnes doplnil o některé další.
Hlavním důvodem proč se zastupitelstvo obce rozhodlo pro realizaci této stavby,
byla snaha vybudovat zařízení, kterým bude možno pravidelně podávat co nejširšímu
okruhu občanů naší obce aktuální informace ze života v obci. Tyto požadavky dnes
nesplňuje pro špatnou slyšitelnost a omezené možnosti místní rozhlas, ani zpravodaj,
který vychází sice 1x měsíčně, ale bohužel i měsíc je dlouhá doba, aby podaná

informace byla aktuální. Požadavek zastupitelstva nesplňuje bohužel ani internet,
protože ne každý z občanů má doma počítač a umí s ním zacházet. Zatímco televizi má
drtivá většina občanů.
Nově budovaná síť TKR tyto požadavky umožní splnit. Je navržena jako
multifunkční síť FTTH (optika do domu), typu bod-bod (zákazník – hlavní stanice), se
zavedením dvou optických vláken do každého domu. Tato koncepce umožňuje oddělit
přenos televizního a rozhlasového signálu od obousměrného datového přenosu. Laicky
řečeno televizní a rozhlasový signál se bude přenášet samostatným optickým vláknem
pouze směrem k účastníkům. Druhé optické vlákno bude sloužit k obousměrnému
přenosu datového signálu pro počítače.
Síť vybudovaná z optických vláken umožní budoucím provozovatelům nabízet
občanům široké možnosti jejího využití, ale o tom jsem se zmínil už posledně. Navíc
má velkou životnost, je velmi spolehlivá, není zdrojem elektromagnetického rušení,
neohrožuje ji bouřka a tak bych mohl pokračovat.
Po vybudování zůstane síť ve vlastnictví obce, která ji bude pronajímat zájemcům
o poskytování internetových služeb. Je třeba říci, že všichni tři dosavadní poskytovatelé
těchto služeb v obci, pánové R.Ochvat, Ing. M. Janík a Ing. M. Najmann byli vedením
obce osloveni a projevili vážný zájem o využívání nově budované sítě pro poskytování
internetových služeb. To by měl být signál pro všechny, kteří využívají jejich
dosavadních služeb, aby využili níže uvedené nabídky obce a nechali si optické vlákno
přivést až do domu.
Co to bude v praxi obnášet? Pokud občan při návštěvě zástupce obce dá souhlas
k provedení přípojky TKR na jeho pozemku, bude mu přivedena chránička o průměru
1cm ve výkopu, který bude souběžný s výkopem pro kanalizaci, její ukončení na
pozemku může být provedeno trojím způsobem:
4) Ukončením v domovní krabici uvnitř domu (hned za obvodovou zdí)
5) Ukončením v krabici na patě domu (venkovní fasádě)
6) Uzátkováním a zasypáním ve výkopu
Podmínkou pro ukončení ve variantě č.1 a 2 je, že si vlastník nemovitosti vykope sám
rýhu od výkopu, kterým je přivedena chránička až k RD. Může být využitý i výkop pro
přívod kabelu NN pro čerpadlo umístěné v kanalizační šachtě.
Mimo výkop od přípojky k domu hradí všechny náklady obec.
Vzory jakým způsobem může být provedeno ukončení, Vám ukáže zástupce obce
při osobní návštěvě. Rozvody uvnitř domů jsou již v režii občana a pravděpodobně by je
měl provádět poskytovatel internetových služeb.
Jistě Vás bude zajímat, jak bude stavba probíhat. Jedná se o souběžnou stavbu
s výstavou kanalizace, která má samozřejmě prioritu. Postup prací se tedy bude řídit
postupem prací při stavbě kanalizace. Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby TKR
zvítězila společnost SITEL s.r.o., Praha. Stavbu budou provádět pracovníci závodu
Ostrava. V první etapě bude proveden páteřový rozvod chrániček pro zavedení

optického vlákna a to jak hlavní rozvod v komunikaci, tak rozvody k rodinným domům.
Současně se stavbou první etapy se začnou provádět stavební úpravy místnosti určené
pro hlavní stanici. Stavba byla zahájena na MK Dolina a MK U Bečvy a bude
postupovat ve směru na horní Hať s tím, že budou pokračovat práce na MK Lipová.
V letošním roce by první etapa měla skončit někde u obecního úřadu. Dokončena pak
bude v roce 2013.
Druhá etapa, tj. zafoukání optického vlákna do chrániček, provedení svárů a
zprovoznění hlavní stanice je připraveno ve dvou variantách. V první variantě se počítá
s tím, že zprovoznění celé akce bude v roce 2013, ve druhé variantě je uvažováno o
tom, že část první etapy vybudovaná v letošním roce by se mohla také v tomto roce
zprovoznit, což by umožnilo zahájit provoz v letošním roce.
Když bych měl stručně shrnout celý svůj příspěvek, chtěl bych apelovat na
každého občana, aby zvážil, zda za podmínek, které jsou výše uvedeny, se rozhodne
nebo nerozhodne pro připojení své nemovitosti k nově budovaným telekomunikačním
rozvodům. Chtěl bych jenom podotknout, že v každém případě využitím těchto nabídek
zhodnotíte svou nemovitost, protože výstavba TKR je investicí do budoucnosti.
Pavel Kotlář, starosta

Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Uplynul další měsíc na uvedené stavbě a mou povinností je Vás informovat jak
stavba pokračuje a v jakém stavu rozestavěnosti se nachází.
Práce pokračovaly na výstavbě ČOV. Po úspěšně provedených zkouškách
těsnosti všech čtyř nádrží začaly práce na zásypu prostoru mezi larseny a stěnami
nádrží. Bylo dovezeno cca 700 m3 vhodného zásypového materiálu a odvezeno bylo
stejné množství nevhodné zeminy. Zásypový materiál byl řádně hutněn a v pravidelných
půlmetrových vrstvách bylo prováděno měření. Zásyp se prováděl do úrovně rostlého
terénu.
V tomto období občané dolní části obce skutečně pocítili, že se něco na stavbě
děje, protože několik dnů za sebou na stavbu přijížděl a odjížděl jeden náklaďák za
druhým.
Díky krásnému jarnímu počasí došlo v tomto období ke zvýšení prašnosti ve výše
uvedeném úseku, ale i samozřejmě k většímu hluku a provozu na místní komunikaci
Lipová, přestože se zaměstnanci dodavatele stavby snažili této skutečnosti zabránit.
Přesto prašnost a hluk byl zvýšený. Po ukončení pracovní směny byl problém řešen
kropícím a zametacím vozem.

Po zasypání a zhutnění následovalo vytažení 12m larsenů, které zabezpečovaly
stavbu při výkopových a betonářských pracích na nádržích.

Díky tomu, že byl obvod nádrží zasypán a vytaženy larseny, mohlo pokračovat
stavění lešení a následné vyzdění obvodního, resp. nového zdiva na ČOV.
V průběhu dalších dnů došlo k vyměření stávajících sítí, které se budou dotýkat
výkopu pro hlavní řád kanalizace v nejbližším období.
První výkop pro položení hlavního řádu byl proveden 29.5.2012 na ulici Dolina.
Výkopy a kladení hlavního řádu kanalizace by měly probíhat v měsíci červnu na ulicích
Dolina, části ulice Na Chromině, Mlýnská, U Bečvy. Rovněž v červnu budou probíhat
výkopy na ul. Lipová ve směru na horní Hať od mostu na ul Dolina.
Tak jako v každém vydání zpravodaje, tak i v tomto Vás, všechny občany, žádám
o pochopení, trpělivost a zvýšenou bezpečnost zvláště na komunikacích dotčených
stavbou.
Werner Vyletělek, místostarosta

INFORMUJEME
■ Informace pro občany České republiky
Upozorňujeme, že dnem 26.června 2012 skončí možnost cestování dětí zapsaných
v cestovních dokladech (pasech) rodičů. Po tomto datu musí mít každý občan ČR
k vycestování do zahraničí vlastní cestovní doklad. Z tohoto důvodu doporučujeme
včas požádat o vydání cestovního dokladu dítěti.
K vycestování do států Evropské unie lze kromě cestovního pasu použít rovněž
občanský průkaz. Od 1.ledna 2012 lze požádat o vydání občanského průkazu také pro
občany mladší 15 let.
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV
Hlučínsko, které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
6. Hlučín (Darkovičky): Svěcení kříže
7. Šilheřovice: Florbalový turnaj
8. Hať: Den matek
9. Hlučín: Pozvánka na farmářské trhy na dětský ranč
10.Hlučín: koncert a výstava k 60. výročí ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského

KULTURA

Ha Kultura & Hafest 2012
Co si představit pod názvem Ha Kultura? Jsme občanské sdružení, které vzniklo na
počátku roku 2012. Naším cílem je rozvíjet kulturní dění v Hati. Za sebou máme již
první ročník prajzského festivalu HAFEST, kvůli
kterému jsme se rozhodli nadále podporovat
kulturu v obci. Chceme, aby byly akce zajímavé pro
širší spektrum návštěvníků, a tomu budeme snažit
přizpůsobovat program jednotlivých akcí. Hať není
velká obec, ale to nic nemění na tom, že se tady lidé
chtějí také bavit. A proč dojíždět do okolních
větších měst, když se vše může uskutečnit na
domácí půdě? Jsme dobrovolníci z Hati, kteří vše
zařizují ve svém volném čase bez nároku na nějaké
odměny. Děláme to pro lidi, protože nás tato
činnost baví.

Jak jsem již zmínila, členové Ha Kultury loni úspěšně uspořádali festival Hafest,
na jehož druhý ročník bych vás moc ráda pozvala. Uskuteční se 9. 6. 2012 na stejném
místě, v areálu u místní hráze. Vše vypukne v 15.00 hodin. Hlavní hvězdou festivalu
bude legenda českého folku Pavel Dobeš, který se do Hati vrátí po více než dvaceti
letech. Dále k nám zavítá i reggae kapela Rhomanife, která přijede až z daleké Itálie.
V programu Hafestu se objeví i Imodium (r’n’r), z tvrdší muziky HC3 (nu-metal
alternative), déle Professor Leopard (indie pop), Allskapone’s (ska), Ajdontker (rock
alternative), Retro Jokers (garage r’n’r), The Tapes (rock) a Kakaczech, což je mladá
skupina z hlučínského gymplu.
Vstupenky lze zakoupit v předprodeji v Informačním centru Hlučín (na zámečku) a
v haťské cukrárně za předprodejní cenu 120 Kč, na místě pak za 150 Kč.
Akce se koná za každého počasí, k dispozici budou party stany, posezení na lavičkách,
výborné pivo i občerstvení. Bude zajištěn také rozvoz Minibusem v průběhu večera do
Hlučína a okolních obcí. Účastníci se mohou těšit na doprovodný program v podobě
soutěží a exhibice RC modelů letadel Model klubu Hať, který je spolupořadatelem akce.
Součástí občerstvení bude prodej fairtrade výrobků, které obstará nová kavárna z
Hlučína OYE - open your eyes. Dobrovolníci jsou také součástí občanského sdružení,
výtěžek pak půjde např. na podporu fairtrade zemědělců v rozvojových zemích.
Více informací jak o dobrovolnících, tak o všem jiném co vás zajímá, se dozvíte
na webových stránkách www.hakultura.cz
Za Ha Kultura o.s. Jana Stočková

FARNOST
Ohlédnutí za ministrantskou florbalovou sezónou 2011/2012
Na začátku sezóny samotná liga doznala pár změn. Změny se týkaly zejména
rozdělení MFBL na dvě konference, východní a západní. Ve východní konferenci byly
týmy z Mariánských Hor, Hati, Hlučína, Píště, Šilheřovic a Zábřehu. Západní
konferenci tvořily týmy Bohuslavic, Kobeřic, Kravař, Oldřišova, Štěpánkovic a
Vřesiny. V základní části se týmy v rámci své konference utkali dvakrát
a jednou s každým týmem z druhé konference.
Náš tým od začátku sezóny provázela neuvěřitelná smůla v zakončení. V některých
utkáních, kdy jsme jasně ovládali tempo hry a
dostávali se do stoprocentních gólových šancí,
jsme nakonec prohráli o jedinou branku. Tato
mizérie byla nakonec příčinou boje v předkole
play-off, ve kterém jsme odehráli dvě utkání
s týmem z Píště. Oba zápasy jsme s přehledem
zvládli a velice slušná hra byla předzvěstí, že
pokud udržíme daný styl, máme šanci uspět i
v samotném play-off.
Play-off se uskutečnilo v sobotu 28.dubna v šilheřovické sportovní hale. Herní
systém byl jako obvykle. Dvě základní skupiny po čtyřech týmech, kde se utkal každý
s každým. Ve skupině A byly tyto týmy: Mariánské Hory, Bohuslavice, Kobeřice a
Píšť. Náš tým se dostal do skupiny B, kterou tvořily také týmy ze Šilheřovic, Oldřišova
a Hlučína. První dva ze skupiny postupovali do semifinále a pak se odehrály zápasy o
3.místo a vrchol celého dne: FINÁLE.
Našim prvním soupeřem byl tým z Hlučína. Kluci z Hlučína nás na konci sezóny
dokázali porazit. A proto bylo otázkou, zda jsme si z této prohry něco odnesli. Samotné
utkání bylo opatrné z obou stran jen po úvodním hvizdu. Jakmile jsme dali první gól,
„zakousli“ jsme se do soupeře a první třetinu vyhráli 4:0. O přestávce jsme se domluvili,
že nás čekají ještě další náročná utkání, proto budeme hrát více s míčkem na holích a
nebudeme se hnát někam dopředu. Klukům z Hlučína se podařilo vstřelit branky, ale my
měli vždy jasnou odpověď, že drama nepřipustíme. V tomto zápase se až na gólmana
Vojtu Bartla a Tomáše Kuču gólově prosadili všichni hráči našeho týmu.
Konečné skóre bylo 9:3 v náš prospěch.
Ve druhém utkání jsme nastoupili proti silnému týmu ze Šilheřovic a byl to souboj o
první místo ve skupině. Oba týmy hrály ze zabezpečené obrany. První třetina proto
skončila smírně 1:1. Ve druhé nám kluci ze Šilheřovic odskočili na dvoubrankový
rozdíl. V poslední třetině jsme zapnuli na vyšší otáčky a dostali soupeře pod tlak.
V polovině 3.třetiny jsme si vzali oddechový čas a domluvili se,

co přesně budeme hrát. Narůstající tlak jsme podpořili odvoláním našeho brankáře, a
hráli se čtyřmi hráči v poli. Po tomto tahu jsme hnedka slavili úspěch v podobě snížení
na 2:3. Bohužel se nám srovnat nepodařilo a prohráli jsme velice těsným rozdílem.
Poslední utkání v rámci základních skupin jsme narazili na tým Oldřišova. Kluci
z Oldřišova hrají celou sezónu pouze ve čtyřech nebo pěti lidech a více jich nebylo ani
na play-off. Podle toho utkání také vypadalo, neboť jim nezbylo již mnoho sil. Toto
utkání jsme docela jednoznačně vyhráli 7:1 a postoupili z 2.místa do bojů o medaile.
Přesto smekám pomyslný klobouk dolů nad výkonem kluků z Oldřišova, že dokáží i
v tak malém počtu hrát vyrovnaná utkání a dostat se do play-off.
V semifinále jsme se, můžeme mluvit skoro o tradici, utkali s týmem z Mariánských
Hor. Tento tým je složen i z několika kluků, kteří se florbalu věnují i na vrcholové
úrovni. První třetina tomu však vůbec nenasvědčovala. První gól jsme inkasovali po 90
vteřinách, ale trpělivou hrou jsme zásluhou Šimona Kielara a Mirka Paskudy skóre
první třetiny otočili, a vyhráli ji v poměru 2:1. V 2.třetině jsme byli po dvou smolných
zákrocích vyloučeni a tým M. Hor obě přesilovky dokázal zužitkovat. Skóre po dvou
třetinách bylo nakonec 3:5 pro M. Hory. V poslední třetině jsme se pokoušeli vyrovnat,
avšak o něco zkušenější soupeř dokázal potrestat díry v naší obraně a vstřelil ještě 2
branky. Tím stanovil konečné skóre tohoto zápasu, Hať - M.Hory 3:7.
Po krátké pauze jsme se v boji o 3.místo utkali s ministranty s Bohuslavic. Sil nám
sice po vypjatém semifinálovém zápase moc nezbylo, ale o to více jsme zapojili do hry
bojovnost, odhodlání a srdce, abychom si odvezli domů aspoň nějaký pohár. V první
třetině se Vojta Paskuda dostal do tří samostatných nájezdů, ale bohužel selhal
v zakončení a jenom nechal vyniknout soupeřova gólmana. Naštěstí jsme měli v týmu
Mirka Paskudu, který si při zakončení věděl rady a po první třetině jsme vedli 1:0. V
druhé třetině se Bohuslavicím podařilo vyrovnat, ale opět díky našemu elitnímu střelci
Mirkovi Paskudovi jsme šli opět do vedení. Mirek nakonec vstřelil v celém play-off 11
branek a obsadil 2.místo v tabulce střelců play-off. Ve 3.třetině bylo na obou týmech
znát, že celodenní vypjetí fyzických i psychických sil bylo pořádné a náš tým „hnal“
časomíru ke kýženému konci. Branka v poslední třetině již nepadla, a tak propukla
radost ze zisku poháru za 3.místo.
Ve finále si to o titul rozdaly týmy z Mariánských Hor a Šilheřovic. Kluci ze
Šilheřovic tento zápas odehráli na 110%, ale nakonec po velké bitvě prohráli 5:3. M.
Hory si tak po dvou letech opět odvezli domů pohár pro nejlepší tým Ministrantské
florbalové ligy. Gratulujeme.
Na závěr chci poděkovat všem hráčům, kteří i proti silným týmům předvedli, že
florbal umí hrát a jen tak se někoho nezaleknou. Zároveň doufám a věřím, že v příští
sezóně se ještě s větší vervou pustí do tréninků a přípravy na jednotlivá utkání, abychom
se za rok opět mohli rvát o mistrovský pohár a po dlouhých letech si jej opět přivezli
domů, do Hati. 
Vojtěch Paskuda

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Exkurze 112
Dne 20.4.2012 jsme 6. a 7. třídy jeli na exkurzi na dálniční policii v Ostravě.(tzv.
112).
Dozvěděli jsme se, že mají za úkol převážně dbát na bezpečnost v tunelu u
Klimkovic, ale monitorují prakticky celou dálnici z Bohumína až do Brna. Na spoustě
obrazovek a počítačích jsme viděli, jak se auta po dálnici pohybují, zjistili jsme, že se dá
změřit jejich rychlost, váha, atd. Také jsme se dozvěděli, jak vše probíhá, když někdo
zavolá na jejich linku 112. Poté jsme si mohli vyzkoušet záchranné vesty, zbraně
(samozřejmě nenabité) a venku jsme viděli jejich výjezdová auta.
Vedle dálniční policie sídlí hasiči, kteří také dohlíží na bezpečnost v tunelu a zároveň
vyjíždějí k požárům a různým záchranným akcím v Ostravě. Během návštěvy jsme
opravdový výjezd viděli!
Hasiči nám řekli, že jsou na stanici 24 hodin a po 24 hodinách v práci mají 2 dny
volno. Musí provádět pravidelnou údržbu výjezdových aut, uklízet si, a když mají volný
čas, tak si mohou zajít do posilovny, zahrát si fotbal nebo florbal nebo se můžou dívat
na televizi. Do hasičských aut jsme si mohli sednout a také jsme se šli podívat do jejich
pokojů, posilovny, posluchárny. Bylo to moc hezké a zajímavé a mě se tam moc líbilo.
Martin Jaroš, 6.A

Den Země 2012
Jako každý rok, tak i letos, jsme na naší škole slavili Den Země. Akce proběhla
v pondělí dne 30.4.2012. Letošní téma bylo DOMÁCÍ ZVÍŘATA. My na vyšším stupni
jsme měli za úkol první hodinu vyrobit nebo nakreslit nějaké domácí zvíře. Naše třída
se rozhodla vyrobit ovečku z pravé ovčí vlny, kterou nám donesla paní učitelka. Ovečka

měla pevnou konstrukci ze dřeva a byla omotaná senem, na které jsme potom
připevňovali vlnu. Myslím si, že se nám opravdu povedla. Další hodinu jsme se šli
podívat na prezentaci osmáků o domácích
zvířatech a okrasném ptactvu. Prezentaci měli
pečlivě připravenou, moc se nám líbila a taky
jsme se dozvěděli spoustu nových informací.
Vyvrcholením dne byl úklid obce. Naše třída
měla za úkol posbírat odpadky na ulici Na
Chromině, v okolí hřiště na dolní Hati a lesíku
naproti. Celkem jsme nasbírali šest pytlů
odpadků a myslíme si, že k lesíku by se mohl
dát nějaký kontejner, protože jsme tam toho
posbírali nejvíc, a i když je to soukromý
pozemek (a naproti na hřišti pytle na odpadky
jsou), tak tam lidé stále odpadky házejí (nejvíce
PET láhve) a každý rok je to stejné.
Barbora Smolková, 6.A

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Hilda Baďurová
Gertruda Císařová
Arnošta Brožová
Gertruda Kapersteinová
Edeltrauda Bortliková
Josef Popelek
Hubert Rupník
Anna-Marta Kolasková
Gertruda Plačková
Berthold Tyleček

90 let
89 let
89 let
87 let
84 let
82 let
82 let
82 let
81 let
81 let

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

