PODĚKOVÁNÍ VOLIČŮM

Vážení spoluobčané,
chtěl bych využít této příležitosti a poděkovat Vám všem, kteří jste přišli k volbám do
zastupitelstev obcí, které se konaly v říjnu a svým hlasem odevzdaným kterékoliv straně
vyjádřili svou občanskou zodpovědnost a postoj ke spravování věcí veřejných v naší
obci.
Jsem přesvědčen, že získaný mandát nejen pro mou osobu, ale i pro ostatní zvolené
členy ZO, je skutečně silně zavazující.
Dovolte mi, abych poděkoval i těm, kteří byli na kandidátkách jednotlivých stran a
nebyli zvoleni do zastupitelstva obce. I oni přispěli k tomu, že občané si mohli ve
volbách vybírat z více kandidátů.
S novými volbami skončilo i volební období bývalého zastupitelstva obce.
Zastupitelstva, které mnohdy přes odlišnost názorů se vždy dohodlo a táhlo za jeden
provaz.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem členům bývalého zastupitelstva obce za
jejich přístup k vykonávání funkce zastupitele obce. Zvláště těm, kteří již nebudou
pokračovat ve své funkci zastupitele. Zejména p. Hubertu Moravcovi, který byl 20 let
členem zastupitelstva a několik let členem rady obce. Poděkování patří rovněž Mgr. Věře
Jurenkové, p. Erichu Císařovi, p. Emerichu Bortlíkovi a panu Radku Pončíkovi, kteří
také byli členy zastupitelstva i několik volebních období.
Nevím, zda-li stačí pouze slova díků pro posledního, zatím nejmenovaného člena
předcházejícího zastupitelstva obce. Pokud si zkontrolujete výše uvedený výčet jmen,
pak zjistíte, že chybí jediné jméno a to pana Pavla Kotláře. Myslím si, že je to samostatná
kapitola a proto mi dovolte, abych jménem všech členů zastupitelstva, ale i jménem
svým, mu upřímně a srdečně poděkoval za čtvrtstoletí, které strávil ve funkci starosty
naší obce. Zároveň bych mu chtěl popřát hodně zdraví, pohody a elánu v zaslouženém
důchodu.
I v tomto volebním období se budeme řídit volebním programem, který jsme již
prezentovali v přecházejícím vydání zpravodaje. Doufám, že se nám podaří postupně
plnit všechny jeho body ve prospěch nás všech a naší obce.
Závěrem mně dovolte, abych popřál nově zvolenému zastupitelstvu hlavně hodně
zdraví a dobrého rozhodování pro další zvelebování naší obce.
Werner Vyletělek, starosta obce
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Zpráva z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hať
Ve středu 5.listopadu 2014 se v sále kulturního domu od 18.00 hodin konalo
ustavující zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce Hať. Obě volební strany, které
získaly mandáty v novém zastupitelstvu, KDU –ČSL a Sdružení nezávislých kandidátů,
se shodly na navržených kandidátech na starostu, místostarostu, členy rady obce a
předsedy a členy výborů zřizovaných zastupitelstvem. Při samotné volbě pak navržení
kandidáti neměli protikandidáty a v navrženém veřejném hlasování byli jednomyslně
zvoleni.
Do funkce starosty obce byl za stranu KDU-ČSL zvolen vítěz voleb, dosavadní
místostarosta, pan Werner Vyletělek. Do funkce místostarosty byl zvolen Mgr. Milan
Šula, rovněž za stranu KDU-ČSL. Dalšími členy rady pak byli zvoleni Ing. Petr Kuča
(KDU-ČSL), Martin Baďura a Pavel Kamrad (oba SNK). Dále byli na tomto ustavujícím
zasedání ZO zvoleni předsedové a členové výborů. Předsedou kontrolního výboru byl
zvolen Ing. Jiří Plaček, dalšími členy pak Ing. Jana Galejová a Mgr. Daniel Cieślar.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Mgr. Petr Křížák, členkami pak Marta
Gospošová a Eva Gajdová.
Jmenování předsedů a členů komisí sociální, kulturní, aj. spadá do kompetence rady
obce, tudíž členové budou jmenování na schůzi rady obce v nejbližším období.
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VYBRÁNO

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

-

návrhem na poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MS kraje pro zásahovou
jednotku SDH
žádostí majitelů polností o vybudování příjezdové komunikace k pozemkům
v lokalitě „Za poldrem Otavová“
situací na úseku pronájmu nebytových prostor v obecních domech včetně uplatňování
inflační doložky za nájemné
výstavbou kanalizace - přípravou nového výběrového řízení na zhotovitele nedodělků
stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
žádostí provedení opravy havárie na řádu dešťové kanalizace
přípravou společného jednání členů ZO se členy výborů a komisí pracujících u
zastupitelstva a rady obce
žádostí o zpevnění přístupových chodníků a ploch ke vjezdům RD
situací na úseku vymáhání pohledávek za svoz, nakládání a uložení tuhého
dom.odpadu
požadavkem stavebního odboru MěÚ Hlučín o zvolení nového čelena ZO určeného
k jednání se zástupci pořizovatele ÚP obce Hať
protokolem o výsledku veřejnoprávní kontroly u projektu „Hať – ČOV a splašková
kanalizace“
pronájmem optické sítě TKR v obci
návrhem na vyřazení drobného dlouhodobého majetku z evidence OÚ
cenovou nabídkou na uzavření smlouvy s projektantem pro zpracování projektové
dokumentace na akce „Rekonstrukce MK Lomená, Oprava MK Rychlovecká, Oprava
MK K Remízce – úsek Paskuda“
programem a stanovením termínu konání ustavujícího zasedání ZO
návrhem smlouvy o poskytování konzultačních služeb

BUDE VÁS ZAJÍMAT

BIO popelnice
Poslední svoz nádob na zelený odpad (BIO popelnice) bude
v pondělí 24.11.2014.
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Kontejner u hřbitova nám plní domovní odpad....
Vážení spoluobčané, dovolte mi připomenout, že kontejner u našeho hřbitova má
sloužit pouze k ukládání odpadů z výzdoby hrobů, nikoliv k odkládání Vašeho
domovního odpadu.
Bohužel, někteří naši spoluobčané, ale i přespolní, neváhají a zajedou si ke
kontejneru u hřbitova autem i s vozíkem! Stále nechápou, že pneumatiky, plastové lahve,
koberce, staré hadry, plastové židle a podobné předměty nepatří do kontejneru u hřbitova.
Všichni obyvatelé mají popelnice na směsný odpad, dále jsou v obci umístěny
kontejnery na odpad tříděný (sklo, papír, plast). Dvakrát ročně zdarma jsou pro občany
připraveny kontejnery na velkoobjemový odpad (vyřazený nábytek, televizory, ledničky,
sporáky, koberce, chemikálie, vyjetý motorový olej, baterie, léky, zářivky, zbytky barev a
lepidel, AKU baterie, fritovací olej, atd.).
Prosím tedy, postarejte se o svůj odpad jiným způsobem než uložením do kontejneru
u hřbitova či jinou černou skládku. Děkuji za pochopení.
za Obec Hať Eva Glenzová

Bankovní vs. nebankovní půjčky
Přestože se to na první pohled nezdá, rozdíl mezi
nebankovní a bankovní půjčkou je velký. Vždy záleží na
klientovi, která forma mu bude lépe vyhovovat. Abyste se
zorientovali v těchto rozdílech, pomůže vám tento článek.
Jistě jste se s termíny "bankovní" a "nebankovní" už
setkali. Ovšem půjčky těchto institucí mají vždy svá pravidla a
specifika. Konkrétní a aktuální situace klienta většinou
rozhodne, jakou alternativu si zvolí.
Nízký úrok u bankovních úvěrů
Bankovní půjčku, jak již z názvu vyplývá, poskytuje banka. Oproti
nebankovním půjčkám má ta bankovní jednu nespornou výhodu – nižší úrok. Běžně
můžete získat finanční hotovost již s desetiprocentním úročením, přičemž záleží na tom,
zda potřebujete půjčku bezúčelovou, či účelovou. V případě bezúčelových úvěrů nemusí
klienti dokládat, nač finanční prostředky použili.
Protože banky a jejich produkty kontroluje Česká národní banka, máte jistotu, že
nenaletíte úvěrovým podvodníkům.
Nevýhoda bankovní půjčky tkví v kontrole. Dozor ze strany bankovních institucí
musíte určitě očekávat. Banky si prostřednictvím registrů dlužníků projdou platební
záznamy. Registry zachytávající veškeré dluhy, nedoplatky či sankce mohou klientům
způsobit odmítnutí půjčky.
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Náročnější je taktéž administrativní část transakce. Klient musí doložit průkazy
totožnosti, doklad o výši příjmů, bankovní výpis a také záznam, zda bydlí v pronájmu
nebo ve vlastní nemovitosti. Po kontrole a podpisu smlouvy obdrží peníze na bankovní
účet.
Rychlost vyřízení je hlavní výhodou nebankovních půjček
Potřebujete-li peníze rovnou na ruku, je nebankovní půjčka tím ideálním řešením.
Administrativně nenáročný úvěr s vyšším úrokem, tak by se dala ve stručnosti
charakterizovat nebankovní půjčka.
Výhodou takového úvěru je fakt, že jej můžete získat poměrně snadno a rychle.
Minimum společností zabývajících se nebankovními půjčkami kontroluje klienty pomocí
registrů. Pokud projdete interní kontrolou, spočívající v tom, zda nemáte další
nesplacenou půjčku u konkrétní úvěrové společnosti, většinou požadovaný úvěr
dostanete. Nejenom že jej budete mít téměř ihned připraven k vyzvednutí, dokonce
nebudete zatěžováni byrokratickou administrativou.
Nevýhoda nebankovní půjčky tkví ve vysokém úroku. V určitých případech klient
nese riziko, že úvěrová společnost, s níž úvěr dohodl, je nebo se stane nesolventní. V
dnešní době však existuje řada internetových srovnávačů a odborných stránek, kde
naleznete informace o problémových společnostech. Díky těmto nástrojům a kladným
referencím se podvodníkům můžete zdárně vyhnout.
V případě srovnání bankovních a nebankovních půjček vždy záleží na preferencích
klienta, zda potřebuje půjčku okamžitě, bez složitých úkonů, nebo jestli chce ušetřit a na
úvěr si počkat. Důsledná kontrola a výběr finanční instituce, od níž si chceme půjčit, by
měla být pravidlem.
Přejmuto z http://www.martin-david.cz/

Kluby klubům 2014
Osmý ročník společenské akce „Kluby klubům“ se konal v Kulturním domě Hlučín
dne 30. 9. 2014 za účasti 160 seniorů z Hlučína a jeho blízkého okolí. Celkem pět klubů
seniorů si pro tuto příležitost připravilo svůj program, a to: Bohuslavice, Vrablovec,
Šilheřovice, Dolní Benešov a Vřesina u Hlučína.
Na této akci se vždy setkávají členové jednotlivých klubů seniorů, aby společně
sdíleli nejen své nápady, ale také své různorodé aktivity. Kulturní program si tak senioři
již tradičně zajistí vždy sami. Hlavním cílem je především idea vzájemného setkání
s vrstevníky, dobrá zábava a pohoda. „Kluby klubům“ jsou pořádány každoročně u
příležitosti mezinárodního „Dne seniorů“, který se datuje na první říjnový den.
Novinkou letošního ročníku byla volba „MISS SENIORKY 2014“. Do této soutěže
se přihlásilo pět kandidátek. Všechny účastnice předvedly nejen odvahu, ale „mladého
ducha“, kterým doslova nadchly publikum. Soutěžilo se ve třech disciplínách. Moderátor
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Mgr. Zdeněk Kačor zahájil první disciplínu, která spočívala ve vzájemném dialogu,
v němž se seniorky představily publiku. Následovala volná disciplína, kdy každá ze
seniorek si zvolila k vlastní prezentaci to, co je jim blízké a především co je baví nejvíce.
A tak se publikum bavilo při poslechu humorných vyprávění a vtipů. V rámci volné
disciplíny jsme si také poslechli velmi hezkou báseň o končícím létu a krásnou píseň z
legendárního amerického muzikálu „Cats“. Poslední disciplínou byla módní přehlídka,
v níž nechyběla ani taneční kreace. Jednotlivé disciplíny nebyly vůbec jednoduché a
všechny seniorky v nich předvedly tolik energie a entuziasmu, že se celým sálem nesl
obdiv a uznání od všech přítomných. Porotě (ve složení starosta města Hlučína Ing. Pavol
Kubuš, spisovatelka paní Jana Schlossarková, ředitel Fontány PhDr. Petr Jančík) nastal
nelehký úkol, a to rozhodnout o vítězce. Porota se však zhostila své role naprosto
profesionálně a rozhodla o absolutní vítězce, kterou se stala klientka Domova pod
Vinnou horou paní Anna Vitásková. Jako první vicemiss byla zvolena seniorka z Dolního
Benešova paní Lída Selníková a druhou vicemiss se stala Anemarie Bukovcová
z Darkoviček.
Program byl prokládán kvalitními vystoupeními jednotlivých klubů a milým slovem
potěšila všechny přítomné také hlučínská spisovatelka paní Jana Schlossarková. Celý
program byl završen vystoupením kapely Hlučíňanka. Bezesporu nejdůležitější bylo, že
se všichni dobře bavili a mnozí si i zazpívali a zatancovali.
Tato akce byla realizována v rámci Komunitního plánování Hlučínska ve spolupráci
s Kulturním centrem Hlučín.
Ing. Tereza Kubinová, MěÚ Hlučín,Koordinátor komunitního plánování
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INFORMUJEME
■ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
1. Hlučín: Den otevřených dveří
2. Hlučín: Kluby klubům - Akce pro seniory
3. Hlučínsko: Darování krve se starosty obcí Sdružení obcí Hlučínska
4. Hlučínsko: Sněm Sdružení obcí Hlučínska v Kravařích
5. Vřesina: Hlučínsko-Vřesinská šlápota
6. Šilheřovice - kulinářské umění
7. Píšť - Mezinárodní hasičské cvičení
8. Hať - Setkání seniorů
9. Hať: Uspávání broučků
10. Hať: Vítání občánků
11. Ludgeřovice: Soutěž RC Offroad Trial
12. Dolní Benešov: Výlov rybníka Nezmar
14. Markvartovice: Výstava Svět kolem nás

ZE VZPOMÍNEK DOLŇAČKY

Zupa
Hospodařili jsme s tatínkem sami. A dařilo se nám dobře. Měla jsem sestru
v Motolské nemocnici v Praze. Tatínek pro ni jel. Chtěla jsem ji náležitě přivítat. Přijeli
vlakem do Děhylova a pak domů v kolese.
Bude mít hlad, uvařím jí polévku. Podotýkám, že mi bylo 7 let. Zatopila jsem v
„kachláku“ a polévku uvařila. Všichni moji kamarádi to věděli a před Kozlovskou se
mnou na tu kolesu čekali. Dovedete si přestavit, že Kozlovská z nás šílela. Dočkali jsme
se. Letím kolem kolesy a říkám: Táto, joch uvařila zupu. A ona? Tati, co je to zupa?
Přece polévka. Žodnu polévku ech něvařila, bo ani něvim, co to je. Ale zupu! Co tam v té
Praze s ní dělali, když nerozumí ani slovu zupa!! To bude práce! O tempora, o mores! (ó
časové, o mravy!)
Jak dlouho potrvá, než ji převychovám!! Musíte uznat, že jsem to neměla lehké.

Jedna koruna
Tři roky (letní měsíce) jsem vyrůstala sama s tatínkem. Tatínek byl muž
v domácnosti. Někdy si ho pozval obecní úřad na „šavrak“. To se čistil potok, sekaly
příkopy, opravovala se cesta. Tatínek byl celý den pryč a já byla bezprizorná.
7

Dával mi denně 1 korunu. Za to jsem dostala u Kozlovské jednu housku a kousek
salámu. Tatínek si myslel, že jsem zajištěna. Já si za tu kačku koupila čokoládu. Když to
tatínek zjistil, tak mi to zarazil. Už jsem tu kačku nedostala. Založil mi u Kozlovské
účet. A bylo po mlsání. Na paní Kozlovskou jsem se zlobila. Proč se mě nezastala? Proč
mě prozradila? Chápu to až dnes.
Vaše Dolňačka

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Mateřská škola informuje
V pátek 19. září jsme byli pozváni na výstavu chovatelů Drobného zvířectva
konané za Požární zbrojnicí v Hati.
I když děti bydlí na vesnici, málokdo již v dnešní době chová domácí nebo
užitková zvířata a tak se pozvání setkalo s obrovským nadšením. Děti si prohlédly velké
množství králíků, holubů, slepic, kohoutů, dokonce i bažantů a kačen. Velkou radost
měly děti i z toho, že si mohly některé králíky a holuby samy pohladit. Nemalé
překvapení na nás pak ještě čekalo přímo v budově Požární zbrojnice. Andulky, korely,
želvičky, myšky aj. děti úžasem nevěděly, kam se dřív podívat. Jejich radost pak byla
ještě větší a to proto, že každé z dětí dostalo od chovatelů tašku plnou dobrot.
Tímto bychom chtěli poděkovat manželům Martině a Romanovi Pončíkovým, ale i
ostatním organizátorům výstavy za vstřícnost a ochotu.
Děkujeme a těšíme se zase na další, pro naše děti velice zajímavou a poučnou
výstavu.
4. třída Berušky MŠ Hať, učitelka Ivana Tvrdá

Drakiáda
„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak….“.
Zpívá se ve známé dětské písni a opravdu. V sobotu 27. 9.
od 15.00 hod. se konala na poli p. Gajdy Drakiáda. Již
z velké dálky byli vidět vysoko kroužící a v oblacích se
vznášející „orli“, „racci“, „delfíni“, prostě draci
rozmanitých tvarů a barev.
I když je letošní počasí dost deštivé, naštěstí se
udělalo v sobotu pěkně a dokonce foukal i příznivý vítr. A
tak, kdo měl draka, přišel a nelitoval. Sešlo se nás tam, u
polských hranic, opravdu hodně. Pro děti, ale i pro rodiče
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bylo přichystáno bohaté občerstvení a každý dětský účastník dostal oplatek, pitíčko a
krásnou medaili.
Za šťastné děti a spokojené rodiče proto touto cestou děkujeme všem, kteří se na
této úspěšné akci podíleli a také ji sponzorovali: manželům Gajdovým, Škrabalovým.
MŠ, učitelka Ivana Tvrdá a vedoucí učitelka Irma Domanská

Pohádkový den
V pátek 24.října pořádali žáci 9.třídy „Pohádkový den“. Všichni žáci i učitelé
přicházeli do školy oblečení v maskách pohádkových nebo filmových postav. Na prvním
stupni převládaly masky princezen, vodníků, víl, čertů, Spidermana a jiné. Na druhém
stupni to byly masky zombie, čarodějnic, myšáků, mušketýrů, ale i masky jako Pat a Mat,
či Křemílek a Vochomůrka nebo Večerníček. Nejlepší masky byly odměněny.
Odpoledne si žáci deváté třídy přichystali v tělocvičně zábavný program pro
žáky vyšších ročníků a na něm byl vyhlášen král a královna masek. Žáci si zasoutěžili,
příjemně se pobavili a řádně si zaskotačili, zejména při hopsa tanci. 
(Fotografie z této akce si můžete prohlédnout na www.skolahat.cz ve fotogalerii
ZŠ.)
Natálie Bilíková a Anežka Gogolínová, žákyně 9.třídy

Výtvarná tvorba jako způsob trávení
volného čas.
Zveme vás na kurzy: kresby, malby, grafiky a
keramiky pro dospělé a seniory.
Kurzy budou probíhat každé pondělí v době od 17. 30. do 19. 00 hod.
v učebně výtvarné výchovy v budově základní školy Hať. Kurzy vede
profesionální výtvarník s dvacetiletou pedagogickou praxí.
Kurzy jsou určeny pro úplné začátečníky i amatérské výtvarníky s
praxí. Začátek docházky je individuální v průběhu školního roku,
vždy dle osobní dohody.
Bližší informace na tel: 736 121 942
9
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Šampionát MKH v přesnosti přistání 2014
Stejně jako v předešlých letech i letos uspořádal náš klub
několik soutěží v přesnosti přistání. Jak název napovídá,
cílem účastníků je přistát co možná nejblíže k vytyčenému
bodu. Vítězem se stává účastník, jehož součet dvou nejlepších
pokusů je nejmenší. Mimo obvyklé ocenění jednotlivých
vítězů v průběhu celé sezony jsme při příležitosti poslední
soutěže korunovali i absolutního Mistra celého šampionátu. Mistr byl vybrán, ze všech
účastníků, kteří se zúčastnili v letošním roce alespoň dvou soutěží a součet výsledků z
těchto dvou (nebo dvou nejlepších výsledků) byl nejmenší.
První soutěž se již tradičně konala 1. května na našem klubovém letišti. Svátek
práce s námi “oslavilo” 13 soutěžících. První místo stylově obsadil předseda klubu
Günther Gajda s výborným výsledkem 70 cm. Druhá příčka patřila Martinu Mikolajkovi
s výslednou vzdáleností 261 cm a těsně v závěsu za ním se umístil třetí Jiří Aujezdský s
výsledkem 299 cm.
Druhé soutěži pořádané 8. června na stejném místě kraloval a s výsledkem 103 cm
se vítězem stal jeden z mladších členů klubu (a zároveň starších účastníků modelářského
kroužku) Adam Konetzný. Druhé místo obhájil Martin Mikolajek (173 cm) a bronzovým
se s výsledkem 213 cm stal další z matadorů klubu Jiří plaček. Soutěže se zúčastnilo 14
soutěžících.
Třetí soutěž nás 11. července zavedla na spřátelenou modelářskou plochu do
Dobroslavic. Soutěž v Dobroslavicích je zpestřená o několik speciálních pravidel, které
mohou pořádně zamíchat výsledným pořadím. Piloti se mimo přesnosti přistání na určité
místo museli soustředit i na co nejpřesnější přistání v předem stanoveném čase. Aby toho
nebylo málo, v průběhu přistávacího manévru byly stanoveny letecké prvky, jejichž
nesprávné provedení často vyústilo v penalizaci v podobě trestných vteřin nebo metrů.
Není proto divu, že tato soutěž je v kruhu MKH známá jako soutěž v přesnosti
přistání v časoprostoru. Nejlépe se této výzvy z šesti soutěžících chopil a zlatou medaili
získal Jiří plaček s výborným výsledkem 97 cm. Ze stříbra se radoval Vojtěch Cima s
výsledkem 110 cm a bronzová trofej skončila v rukou Jirky Aujezdského (202 cm).
O měsíc později, 10. srpna, se účastníci utkali zpátky na domácí půdě na již čtvrté
soutěži s opět klasickými pravidly. Tentokrát o krásné poháry usilovalo 10 borců, na
bedně však stanuly známé tváře klubu - 1. Jiří Aujezdský (165 cm), 2. Günther Gajda
(230 cm), 3. Jiří Plaček (627 cm).
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Celý šampionát vyvrcholil na poslední, páté soutěži, která se konala 14. září. Tato
soutěž byla výjimečná, jelikož byl zde vyhlášen absolutní Mistr MKH pro rok 2014.
Tentokrát se zlata chopil Vojtěch Cima (167 cm), stříbrný skončil Adam Konetzný (192
cm) a bronzovou medaili doma oprašuje Jiří Aujezdský (297 cm). Po vyhlášení výsledků
klasické soutěže porotci prošli a vyhodnotili všechny výsledky letošního roku, aby
korunovali absolutního Mistra MKH, kterým se pro rok 2014 stal Vojtěch Cima s
celkovým výsledkem 277 cm získaným součtem výsledků z 3. (110 cm) a 5. (167 cm)
soutěže.
Absolutnímu mistrovi sezóny Vojtovi Cimovi gratulujeme za ohromující
výkon, který v průběhu celého šampionátu pravidelně podával.
Hlavním cílem celého šampionátu však není odnést si trofej nebo medaili ale
pobavit se a užít si soutěž s kolegy modeláři a našimi fanoušky, kteří nás konstantně v
průběhu celého roku na letišti podporovali. Děkujeme a těšíme se na vás i v příštím roce.

Podzimní drakiáda
V sobotu 27. 9. na letišti Model klubu Hať proběhla za účasti Základní a mateřské
školy v Hati tradiční podzimní drakiáda. Příjemného odpoledne se zúčastnilo téměř
osmdesát dětí s nádherně zdobenými draky.
Každý dětský účastník drakiády obdržel pamětní medaili Model klubu Hať a sladké
občerstvení, které dodali sponzoři Pizzerie Luka a stavební firma DavStav. Sponzorům
za podporu upřímně děkujeme.
Zároveň děkujeme všem dětem a rodičům za bohatou účast a příští rok se budeme
opět těšit na shledanou.
Vojtěch Cima a Jiří Aujezdský, Model klub Hať

Výstava ovoce, zeleniny a květin
Ve dnech 20.9. a 21.9.2014 pořádal svaz zahrádkářů v kulturním domě výstavu
ovoce, zeleniny a květin. Výstavy se, jako vystavovatelé, zúčastnili zahrádkáři a občané
Hati. Na výstavě bylo k vidění vlastnoručně vypěstované ovoce a zelenina, a také
tropické rostliny. Svá jablka přijel také vystavovat polský pěstitel, který je také nabíz el
na prodej. Z tropických rostlin jsme vystavovali např. citroníky, mandarinky, pepino
gold, jedlé kaštany a orchideje. Zahrádkáři z Darkovic vystavovali jablka a hroznové
víno. Návštěvníci měli také možnost zakoupit sazenice vinné révy.
Letos poprvé jsme uspořádali soutěž o Dýni roku 2014, kterou hodnotili pozvaní hosté.
Výherci byli odměněni diplomem a věcnou cenou. Chtěli bychom v soutěži v dalších
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létech pokračovat. Na předních místech se umístili: 1.místo Eliška Klučková,,2. místo
Marie Olšarová, 3.místo Helena Nawrathová.
Všichni měli na výstavě možnost také ochutnat výrobky z cuket. Zeleninové saláty,
marmeládu a také přírodní mošt z našich jablek. Byla to ukázka, jaké se dají z cuket
udělat dobroty, jednak na sladko nebo jako slané pečivo. Všechno napekly a uvařily naše
členky.
Chtěla bych poděkovat rovněž mladým stavitelům Tomáši Kalvarovi a Davidovi
Plačkovi za papírovou vesničku, kterou vystavovali. Doufáme, že se příští výstavy opět
zúčastní a překvapí novými nápady.
Celá výstava byla v duchu dýní, jak okrasných, tak užitkových a také cuket. Z dýní
jsme vytvořili různé postavičky pro zasmání a pobavení. Účast návštěvníků byla
dostatečná. Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří svou troškou přispěli, aby se
mohla výstava konat. Všem přeji mnoho pěstitelských úspěchů v příštích létech.
Za Svaz zahrádkářů v Hati, Helena Nawrathová

Recept na cuketový perník :
přidat:
3 vejce
370g cukety nastrouhané
250 g cukru
500g hl. mouky, 1 prášek do pečiva
1 vanilkový cukr
1 kávová lžička jedlé sody
1/4 l olej
1 kávová lžička mleté skořice
všechno utřeme
Všechno zamíchat a upéct. Zdobíme čokoládou.
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Koslowská Marta

90 let

Staňková Hedvika

86 let

Smolková Felicita

84 let

Plaček Hubert

83 let

Gonsiorová Olga

82 let

Rupníková Lucie

82 let

Gospošová Eliška

82 let

Jiřík Ervín

82 let

Lichorobiecová Anna

81 let

Šulová Hedvika

81 let

Plačková Hedvika

80 let

Kozílek František

80 let

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