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SLOVO STAROSTY
„Advent a Vánoce jsou výzvou k novému začátku:

s Bohem s lidmi i se sebou.
Chceme-li sobě i druhým připravit radostné Vánoce,
musíme si především na toto udělat čas.
Jen tak všechno to ostatní bude mít smysl.“

Vážení spoluobčané,
rok 2018 se nezadržitelně blíží k závěru.
Na stole mi leží několik posledních vydání vánočních haťských zpravodajů. Postupně
si je prohlížím a nad jejich obsahy vzpomínám, kolik věcí se toho v naší obci za poslední
roky událo. Ať to byly akce kulturní, sportovní či stavební. Kolik malých občánků se
narodilo, ale i kolik občanů zemřelo a také, jak se za tuto dobu změnila naše obec Hať. Co
se nám povedlo, co se nepovedlo.
Máme dobu adventní – čtyři týdny adventu, těšení a očekávání, dobu předvánoční, jež
je časem rozjímání, zklidnění a duševní pohody. Každoročně si v tomto období přeji,
abychom se všichni zastavili a v klidu prožili pohodové svátky. Vždycky si to říkám a přeji,
ale každý rok je to stejné, stejně uspěchané a hektické. Trpíme nedostatkem času, protože v
práci se musí stihnout vše, co bylo na letošní rok naplánováno. K tomu ještě nakoupit dárky,
sehnat stromeček, kapra a napéct cukroví. Někdy to je pěkný shon a mnozí z nás, ale
především ženy, si oddychnou až po štědrovečerní večeři. Přitom je na nás, jaké si toto
krásné a neopakovatelné období předvánoční a vánoční uděláme.
Za několik málo dnů však již usedneme v kruhu svých nejbližších ke sváteční večeři a
za tónů vánočních koled na tento předvánoční spěch zapomeneme. Rozsvícený stromeček,
jesličky, radost z rozdaných dárků bude pro nás odměnou a potěšením. Po krásném Štědrém
večeru přijde Boží hod vánoční a nakonec přijde i vrchol roku – Silvestr a poté Nový rok.
Ale ještě než do toho nového roku vstoupíme, budeme mít u nás v Hati několik
příležitostí, jak se zase na chvíli setkat, podat si ruce, pobavit se, a třeba i zhodnotit uplynulé
měsíce. Vánoční ladění bude první z výčtu akcí, které je pro Vás připraveno v sobotu 22.12.
2018 od 18.00 hod a v neděli 23. 12. 2018 od 17.00 hod. v kulturním domě. Další příležitost
v podobě Zpívání pod vánočním stromem u kulturního domu vás čeká ve středu 26. 12. od
16.30 hodin., kdy si spolu zazpíváme koledy a zahřejeme se vánočním punčem. Budu rád,
když se s vámi osobně setkám a popřejeme si do nového roku. Nyní to udělám alespoň
prostřednictvím tohoto zpravodaje.
Vážení spoluobčané, jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obce Hať i jménem
svým mi dovolte popřát příjemné prožití svátků vánočních, hodně osobní pohody,
spokojenosti, pevného zdraví do nového roku a do další práce spoustu elánu. Přeji Vám, aby
se Vám v nadcházejícím roce vyplnila všechna Vaše tajná přání a aby i nadále pokračovala,
nebo se zlepšovala spolupráce mezi obcí a občany. Zkrátka, aby se nám všem v Hati stále
dobře žilo, pracovalo i odpočívalo. Ze srdce Vám přeji krásné prožití svátků vánočních.
Werner Vyletělek, starosta

2

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych využil této příležitosti a poděkoval za Vaši účast u letošních
komunálních voleb v naší obci, kterou jste vyjádřili svůj zájem o dění v obci. Svými hlasy
jste vybrali 15 členů zastupitelstva obce Hať, kteří budou řídit naši obec po dobu čtyř let.
Byla zvolena většina zastupitelů z minulého volebního období, což beru jako poděkování za
jejich dosavadní práci a zároveň jako závazek pro nás všechny do budoucna. Poděkování
patří i těm našim spoluobčanům, kteří byli na kandidátních listinách a nebyli zvoleni do
Zastupitelstva obce.
Rovněž bych chtěl poděkovat všem členům bývalého zastupitelstva a rady obce. Práce
zastupitelstva a rady obce byla profesionální, s věcnými argumenty a vždy s maximální
snahou rozhodovat v souladu s potřebami naší obce a Vás, našich spoluobčanů. Za tento
přístup bych chtěl všem zastupitelům upřímně poděkovat a popřát jim hodně štěstí jak
v profesním, tak v soukromém životě. Poděkování patří zvláště těm, kteří již v naši obci
nebudou pokračovat: ve funkci zastupitele obce, panu Mgr. Petru Křižákovi, dlouholeté
člence paní Martě Gospošové a ve funkci radního obce – panu Pavlu Kamradovi.
Je mi velikou ctí a motivací, že jsem opět získal důvěru a jsem přesvědčen, že získaný
mandát nejen pro mou osobu, ale i pro ostatní zvolené členy ZO je skutečně silně zavazující.
Mojí snahou bylo, je a bude vést zastupitelstvo obce k naplnění našich cílů, které jsme si
vždy před začátkem volebního období předsevzali. Volební program pro toto volební
období byl představen v minulém vydání našeho zpravodaje.
O novém složení zastupitelstva obce jste již byli informováni na webových stránkách
obce a na INFO HAŤ. Celé nové zastupitelstvo má chuť táhnout za jeden provaz
a spolupracovat na rozvoji Hati jako tým.
Složení rady obce 2018 - 2022: Werner Vyletělek – starosta obce, Mgr. Milan Šula –
místostarosta, Ing. Petr Kuča – radní, Martin Baďura – radní, Ing. Petr Gajda – radní.
Další členové zastupitelstva 2018 – 2022: Mgr. Daniel Cieślar, Ing. Jana Galejová,
Mgr. Kamila Gospošová, Ing. Gabriela Hoferková, Mgr. Karin Jarošová, Pavel Kamrad, Jiří
Kostelník, Mgr. Pavel Kozel, Ing. Jiří Plaček, Jiří Popelek.
Závěrem mi dovolte, abych popřál nově zvolenému zastupitelstvu obce hlavně zdraví
a správného rozhodování pro další zvelebení naší obce.
Werner Vyletělek, starosta obce

VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 1. ustavujícím zasedání dne 31. 10. 2018 a 2. zasedání dne
12. 12. 2018 zabývalo především:
- složením slibu zvolených členů Zastupitelstva obce Hať
- volbou starosty a místostarosty
- volbou dalších členů Rady obce Hať
- zřízením finančního a kontrolního výboru
- rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva
- volbou zastupitele pověřeného spoluprací s pořizovatelem Územního plánu obce Hať
- kontrolou plnění usnesení od 1. zasedání
- informací z jednání rady obce
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-

plánem činnosti finančního a kontrolního výboru na rok 2019
zastupováním obce v dozorčí radě akciové spol. SOMA Markvartovice
výsledky hospodaření obce k 30. 11. 2018
návrhem rozpočtu obce na rok 2019
střednědobým výhledem rozpočtu obce na rok 2020 - 2022
výroční zprávou o činnosti ZŠ a MŠ Hať, p.o. za školní rok 2017 - 2018
návrhem termínů zasedání ZO na rok 2019
celostátní sbírkou na zadluženou obec Prameny
záměry na podání žádostí o dotace na investiční výstavbu v obci
návrhem na pořízení změny Územního plánu obce Hať
rozhodnutím o poskytnutí účelové neinvestiční dotace z MV ČR – GŘ HZS na činnost
jednotek SDH
zřízením sociálního fondu
návrhem na odkoupení pozemku
zřízením přírodního zimního kluziště
odměnami za výkon funkce pro neuvolněné členy ZO
pověřením Rady obce Hať prováděním rozpočtových opatření

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

žádostí občana o povolení dočasného uložení stavebního materiálu na pozemku obce
nabídkou vlastníka na odkup regálů v pronajatých skladových prostorách
vyřazením starého a poškozeného obecního majetku z evidence DDHM
výsledkem výběrového řízení na zakázku „Veřejné osvětlení obce Hať“
zrušením komisí pro dopravu, sociální a kulturní zřízených stávajícím zastupitelstvem
obce
žádostí občana o povolení snížení obrubníků
dodatkem ke smlouvě na dodávku plynu pro obec v roce 2019
žádostí ČZS Hať o bezúplatné zapůjčení sálu kulturního domu na pořádání výstav v době
krmáše
žádostí dobrovolného sdružení na bezplatný pronájem kulturního domu na pořádání akce
pro seniory
cenovou nabídkou na technický a stavební dozor na stavbě „Veřejné osvětlení obce Hať“
záměrem obce na pronájem bytu v byt.domě U Střediska 14/6
záměrem obce na pronájem nebytových prostor v přízemí KD (cukrárna)
dodatkem č. 4 k nájemní smlouvě s ARRIVOU Morava a.s.
parkováním vozidel na MK Rychlovecká
prominutím nájmu pro ČSCH Hať za pronájem KD u příležitosti pořádání oslav
50. výročí založení spolku
smlouvou o zemědělském pachtu na obecní pozemky
poskytnutím jednorázových finančních příspěvků pro potřebné občany
schválením výjimky z počtu žáků v hodinách náboženství v ZŠ a MŠ Hať, p.o.
výroční zprávou o činnosti p.o. ZŠ a MŠ Hať za školní rok 2017/2018
smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu „Prodloužení
kanalizace Darkovice – Hať“
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- zajištěním dopravní obslužnosti v MS kraji, oblast Hlučínsko, veřejnou linkovou
dopravou
- žádostí mobilního hospicu Ondrášek o příspěvek na zajištění péče pro občany obce
- žádostí o finanční dar na organizaci 30. setkání „Děti- Dětem“
- zřízením komisí rady obce - sociální, kulturní a komise pro dopravu
- poskytnutím finančního příspěvku soukromým zemědělcům na zajištění Mikulášské
jízdy pro děti
- pořízením příruček První pomoc není věda pro děti ZŠ k výuce první pomoci
- pořízením historické mapy Československa z let 1918-1920, oslavující 100. výročí
vzniku republiky
- zajištěním přístroje na měření rychlosti vozidel
- rozpočtovou úpravou č.4/2018
- dodatkem ke smlouvě o závazku veřejné služby se spol. Arriva Morava
- žádostí o spolufinancování Charity Opava
- žádostí o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích
- dohodou v o přičlenění obecních honebních pozemků do Honebního společenstva Hať
- žádostí o finanční dotaci na činnost Českého svazu včelařů, ZO Šilheřovice
- cenovou nabídkou na prohlídky mostů ve vlastnictví obce
- přidělením volného bytu v bytovém domě U Střediska 14/6
- smlouvou o pronájmu nebytových prostor v přízemí KD (cukrárna) od 1. 1. 2018
- vyúčtováním akce Kolaja 2018
- žádostí p.o. ZŠ a MŠ Hať o převedení nevyčerpaných účelově vázaných prostředků do
roku 2019
- podmínkami pro pronájem myslivecké Hanysovy chaty široké veřejnosti
- návrhem rozpočtu obce na rok 2019
- střednědobým výhledem rozpočtu obce na období 2020-2022
- programem 2. zasedání ZO
- nabídkou na odkoupení pozemku od soukromé osoby
- schválením Smlouvy o poskytnutí služeb nebo prací mezi Obcí Hať a Hasičským
záchranným sborem MSK na provádění kontrol a zkoušek technických prostředků
- rozhodnutím MV GŘ HZK ČR o poskytnutí neinvestiční dotace prostřednictvím MSK na
výdaje JSDH
- návrhem majitele pozemku na pořízení změny Územního plánu obce Hať
- návrhem na vybudování přírodního kluziště na hřišti u ZŠ
- návrhem soukromé osoby na odkup pozemku do majetku obce

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Pálení komunálního odpadu v domácnosti
Průměrná produkce odpadu jedním občanem v ČR představuje několik stovek kilogramů
ročně. Rozšířeným zlozvykem je spalování tohoto odpadu z domácností v lokálních,
domácích, topeništích. Při takovémto spalování vzniká řada nebezpečných látek, které
unikají do ovzduší a vzniká také zápach a prach obtěžující Vás i Vaše sousedy. Pálení
domovního odpadu je nejen nezákonné, ale především je zdravotně velmi nebezpečné!
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Jaké nebezpečné látky při spalování odpadů vznikají a jak škodí?
1. Polyaromatické uhlovodíky – způsobují abnormality v krvi, anemie, chudokrevnost a
leukémii. Spolu s dioxiny se vyskytují ve výrobcích z běleného papíru a dřevních
nátěrech. Dioxiny vznikají při spalování plastů.
2. Polyuretan, plasty, PVC, PE, polystyrén – kouř z pálení, kdy se vytváří oblaka žlutého
dýmu obsahující kyanovodík, způsobuje alergické podráždění již při několikaminutové
expozici. Způsobují kyslíkový nedostatek a dechové problémy. Zvláště při pálení za
vlhka vznikají ve velké míře škodliviny jako oxid uhelnatý, kyanovodík, benzopyreny a
dioxiny, které prokazatelně způsobují rakovinu.
3. Těžké kovy – kadmium, olovo, rtuť a další těžké kovy se při málo účinném spalování
uvolňují a připojují k sazím. Tyto látky obsahují především baterie, léky, barvy, apod..
Absorpce těchto kovů do organizmu je spojována s vrozenými vadami, omezením
tvorby červených krvinek, poškozením jater a ledvin. Inhalace těžkých kovů je daleko
nebezpečnější než pozření stejného množství trávicí soustavou.
4. Formaldehyd – vzniká při pálení překližky, buničité lepenky, třískových desek. Je to
potencionální karcinogen a jeho inhalace způsobuje podráždění očí a dýchací potíže.
Koho pálením nevhodných paliv poškozujete?
Pálením odpadů poškozujete především sami sebe, své děti, ale také své nejbližší okolí a
budoucí generace. Na nebezpečné látky, jedy, ve vzduchu jsou citlivější děti, těhotné ženy,
starší osoby a lidé trpící astmatickými či jinými respiračními onemocněními. Přestože se
důsledky spalování odpadů neprojeví často bezprostředně, mohou se nemoci vznikající
následkem dlouhodobé inhalace rozvinout ve větším časovém horizontu. Rakovina a
chronická onemocnění se často vyvíjí v dlouhodobých časových úsecích.
Je nutné si uvědomit, že odpady jsou složeny z různých materiálů a při jejich pálení se
do ovzduší uvolňují směsi nebezpečných plynů. Na rozdíl od spaloven odpadu, kde je odpad
spalován při teplotách až 1800◦C v lokálním topeništi není spalování prováděno při tak
vysokých teplotách, aby se rozložily jedovaté složky, a nejsou učiněna žádná následná
opatření, aby byly odstraněny jedovaté škodliviny z kouře.
Zamyslete se, prosím, v souvislosti s poskytnutými informacemi, zda úspora jednotlivce
za úhradu svozu komunálního odpadu a za kvalitní palivo odpovídá škodám, které jsou takto
způsobovány našemu životnímu prostředí, našemu zdraví, zdraví našich dětí a budoucích
generací.
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Rok 2018 ve Sdružení obcí Hlučínska
V roce 2018 byl ve Sdružení obcí Hlučínska opět plným
kulturních a společenských akcí, projektů a dalších aktivit
směřujících k rozvoji a propagaci.
Se začátkem roku je tradičně spjata plesová sezóna, a proto ani
letos nemohl chybět Bál Hlučínska. Jeho organizace se tentokrát ujala obec Bolatice. Na
zámku v Kravařích přijalo v březnu v rámci Dne učitelů ocenění 35 pedagogů z Hlučínska.
Druhá červencová neděle patřila opět Festivalu kultury a hlučínských řemesel, v rámci
kterého se na Mírovém náměstí v Hlučíně již podesáté představily folklorní a taneční
soubory a kapely z celého Hlučínska. Na podzim se již tradičně sešly scholy a chrámové
6

sbory z regionu, aby si pro diváky připravily zážitek v podobě duchovní hudby. Organizace
Setkání schol regionu Hlučínska se letos ujala obec Chuchelná, Setkání chrámových sborů
regionu Hlučínska proběhlo ve Štěpánkovicích.
V dubnu a říjnu proběhlo ji tradičně „Darování krve se starosty Hlučínska“, které se
zúčastnilo několik desítek občanů nejen z Hlučínska.
Rok 2018 byl pro Sdružení obcí Hlučínska opět úspěšným
v oblasti zisku dotací. Z Moravskoslezského kraje obdrželo letos
finanční podporu na realizaci projektů „Manažer regionu Hlučínska II“ (doplatek dotace
ve výši 20 000 Kč), „Festival kultury a hlučínských řemesel 2018“ (dotace ve výši 93
419,25 Kč) a „Manažer regionu Hlučínska III“ (zálohová dotace ve výši 100 000 Kč).
V prosinci 2018 byla ukončena
projektu „Jak na výuku EVVO na
Hlučínsku?“, a to vydáním metodických
materiálů a pracovních listů o přírodě a krajině Hlučínska.
Vzdělávací materiály obdržely pro účely výuky přírodovědných předmětů všechny
základní školy v regionu. Projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí
České republiky. Rozpočet projektu činí 1 053 775,00 Kč (z toho dotace 843 020 Kč).
V roce 2018 pokračovala realizace také česko-polských projektů. Ve spolupráci
s polskými gminami Kietrz, Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie byl zahájen projekt „Jak
na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách“. V rámci projektu
postupně dochází k mapování výskytu těchto rostlin v celém příhraničním regionu, které
pak bude podkladem pro jejich likvidaci. Dále proběhly ukázky likvidace těchto rostlin nebo
exkurze za příklady dobré praxe do Morávky v Beskydech. Sdružení může na projekt získat
dotaci až ve výši 18 520,72 Eur. K dalším česko-polským projektům patří projekt „Hledání
ztraceného času“ v rámci kterého probíhal sběr historických fotografií, fotografické
workshopy a výstavy fotografií. Projekt končí v prosinci 2018 a schválená výše dotace činí
13 815,77 Eur.
V listopadu 2018 byl zahájen projekt „Hlučínsko a polské gminy se představují“
v rámci kterého vzniknou nové propagační materiály o Hlučínsku a proběhne letní soutěž
pro návštěvníky regionu. Sdružení obcí Hlučínska byla na tento projekt schválena dotace ve
výši 28 471,60 Eur.
Česko-polské
projektu
jsou
spolufinancovány z Fondu mikroprojektů
Euroregionu Silesia v rámci programu INTERREG V-A Česká republika - Polsko.
Z operačního programu Zaměstnanost se podařilo Sdružení obcí Hlučínska získat dotaci
na projekt s názvem „Rozvoj obcí a MA21 v SOH“,
prostřednictvím kterého jsou zpracovávány strategické plány
vybraných obcí, zavádění MA21 v obcích nebo vzdělávací
aktivity. Projekt bude pokračovat až do ledna 2020. Schválená dotace činí 2 243 306,25 Kč.
Více informací o regionu Hlučínska, aktivitách Sdružení obcí Hlučínska i jednotlivých
obcí a měst, spolků a občanů naleznete na www.hlucinsko.com nebo na internetové televizi
www.hlucinsko.tv.
Sdružení obcí Hlučínska přeje všem úspěšný vstup do roku 2019 a děkuje všem
starostům a starostkám z Hlučínska a spolupracujících polských gmin, vedoucím souborů,
občanům, spolkům, organizacím, podnikatelské veřejnosti a všem, kteří se nějakým
způsobem podílejí a spolupracují na rozvoji a propagaci regionu.
Mgr. Lenka Osmančíková
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dTest: Za dílo budete muset zaplatit, i když se na ceně nedomluvíte
Domluvit se na ceně toho, čemu se říká dílo, bývá složité. Dílem může být stavba
či rekonstrukce domu nebo bytu, výroba nábytku na míru z objednatelem dodaného
materiálu, oprava auta, zkrácení dlouhých nohavic a mnoho dalšího. Pro
spotřebitele je cena důležitá, ale z pohledu občanského zákoníku se nejedná
o takzvanou podstatnou náležitost smlouvy. Jak předcházet nedorozumění?
Na spotřebitelskou poradnu dTestu se často obracejí spotřebitelé s dotazy typu:
„Domluvili jsme se s truhlářem, že nám za úplatu z našeho dřeva vyrobí vestavěnou skříň
do obývacího pokoje, ale nedohodli jsme přesnou cenu. Je taková smlouva platná? Jak
zjistím, kolik máme nakonec zaplatit?“ Odpověď je jednoduchá: Smlouva je platná, cenu
tak mnohdy zjistíte až těsně před placením. Ovšem zákon na takové situace pamatuje.
Cena díla by měla odpovídat obvyklé úplatě za podobnou službu v daném místě.
Neznámá cena sice smlouvu nezruší, ale způsobí problémy. „Představa o tom, co je obvyklá
cena, se totiž mezi zhotoviteli a zákazníky bude zpravidla dost lišit. Domluvit se na ceně
předem berte tedy jako základ, i když to není zákonná podmínka,“ doporučuje spotřebitelům
Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
Někdy ovšem nastane situace, kdy cenu předem určit prostě nelze. Zedník dostane za
úkol zrekonstruovat starou koupelnu, ale neví, co se skrývá pod obklady. V takových
případech se cena určuje se souhlasem obou stran odhadem, který z logiky věci připouští,
že výsledek bude trochu jiný. Má to ale své meze. Nelze odhadnout, že oprava bude stát pár
stovek, a naúčtovat několik tisíc. Občanský zákoník k tomu říká, že jestliže zhotovitel zjistí
po uzavření smlouvy, že cenu stanovenou odhadem je třeba podstatně zvýšit, musí to
objednateli oznámit a zdůvodnit. Pokud to neudělá bez zbytečného odkladu poté, co nutnost
překročení odhadu zjistí, nemá nárok na zaplacení rozdílu.
Pro ilustraci uvádí Lukáš Zelený tento příklad: „Pokud vám řemeslník po provedené
rekonstrukci koupelny předloží fakturu s 20% navýšením oproti odhadnuté ceně, aniž by
vás na to v průběhu prací upozornil, nemusíte to akceptovat. I když jsou důvody objektivní
– například beton byl moc tuhý a jeho vysekáním si poškodil nástroje, nemá nárok na
zaplacení rozdílu v ceně.“ Pokud by řemeslník oznámil zákazníkovi navýšení ceny hned při
zjištění nečekané komplikace, zákazníkovi se nabízejí dvě možnosti. Tou první je, že částku
nebude rozporovat, čímž dá najevo, že se zvýšením ceny souhlasí. Druhou variantou je
odstoupení od smlouvy a zaplacení jen toho, co bylo dosud provedeno. Někdy by ale mohl
být problém určit, co konkrétně znamená „potřeba cenu podstatně zvýšit“. Zpravidla se
uvádí, že jde o překročení odhadnuté ceny o deset a více procent. Záležet to bude ale na
konkrétní hodnotě zakázky.
U složitější, zejména stavební a rekonstrukční práce je obvyklé a doporučované
sjednávat cenu podle rozpočtu, v němž jsou uvedeny jednotlivé položky, práce a jejich cena.
Je-li dopředu určena pevná cena nebo cena podle rozpočtu, nemůže žádná ze smluvních
stran požadovat změnu, ani pokud by bylo třeba vynaložit více úsilí a nákladů, než se na
začátku předpokládalo. Pouze pokud by nastala nějaká naprosto nepředvídatelná okolnost,
která by provedení díla podstatně ztížila (například v červenci začalo ztuha mrznout, v
listopadu přišly rozsáhlé povodně), může o zvýšení ceny rozhodnout soud.
„Existuje ale určitá nenápadná formule, kterou lze přísné podmínky rozpočtu obejít, a
na tu je třeba dávat bedlivý pozor. Zhotovitel totiž může rozpočet navrhnout s výhradami
a pod takovým označením ho přiřadit ke smlouvě či do podmínek,“ varuje Lukáš Zelený a
dodává: „Pokud je do smlouvy nebo objednávky zanesena výhrada, že se nezaručuje úplnost
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rozpočtu, nebo že rozpočet je nezávazný, může zhotovitel požadovat zvýšení ceny.“ V
případě neúplného rozpočtu se tak do ceny mohou promítnout předem nepředvídané práce
a činnosti, u nezaručeného rozpočtu pak rozdíl mezi předvídanými a zhotovitelem účelně
vynaloženými náklady.
Nesouhlasí-li objednatel s takovým zvýšením, cenu stanoví soud, což je vždy nemilé
a prodraží se to o další výlohy. I v případě nezaručených a neúplných rozpočtů platí, že
zhotovitel musí změny ohlásit bez zbytečného odkladu, jinak nemá nárok na jejich uhrazení.
Objednatel zase může bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit, dozví-li se o vyšších
nákladech, které překročí 10 % ceny původního rozpočtu.
V případě provádění stavby může nastat ještě jedna neočekávaná situace. Zjistí-li se, že
je na místě skrytá překážka (například zapomenutá skládka chemikálií nebo archeologické
naleziště) bránící provést dílo dohodnutým způsobem, může zhotovitel navrhnout změnu
smlouvy, tedy i změnu ceny. Na dobu dohadování se práce mohou přerušit a nedojde-li k
dohodě, kterákoliv strana může od smlouvy odstoupit. Zhotoviteli ale náleží úhrada ceny za
to, co už udělal před objevením překážky.

dTest: Radost z dárků na úvěr vydrží jen chvíli
Adventní čas je v plném proudu a mysl většiny z nás tak zaměstnává otázka, čím letos
obdarujeme své nejbližší. Jen co na ni nalezneme odpověď, vystřídá ji mnohdy ještě složitější
úvaha, a to, z čeho dárky zaplatíme. Potřeba pořízení hodnotných či drahých prezentů je u
některých spotřebitelů tak veliká, že si za tímto účelem dokonce neváhají vzít úvěr. Proč
byste si ale na vánoční dárky rozhodně půjčovat neměli?
Půjčky, které spotřebitelé nejčastěji využívají k zakoupení spotřebního zboží, vybavení
domácnosti či právě nákupu nejrůznějších dárků, se řadí do kategorie spotřebitelského
úvěru. Ten se dá stručně charakterizovat jako finanční obnos zapůjčený klientovi
(dlužníkovi) na nepodnikatelské účely. „Takové prostředky spotřebitelům může poskytnout
banka, nebankovní společnost či družstevní záložna“, upřesňuje Lukáš Zelený, vedoucí
právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.
O lichvářských praktikách některých nebankovních společností, které si za poskytnutí
peněz mnohdy účtují až dvojnásobek zapůjčené částky, jsme již informovali mnohokrát.
Přemrštěné úrokové sazby však nejsou jediným faktorem, který svědčí v neprospěch
spotřebitelských úvěrů. Jaká další negativa půjčky přináší? „Spotřebitelé by měli důkladně
zvážit také časovou zátěž následného splácení. Pokud si jeden rok na dárky půjčí a daný
úvěr budou splácet déle než 12 měsíců, z čeho budou financovat náklady na svátky příští
rok?“ zamýšlí se Lukáš Zelený a obratem dodává: „U spotřebitelských úvěrů vždy platí, že
byste si je nikdy neměli brát na takové zboží a služby, které budete déle splácet než
spotřebovávat.“
Spotřebitelský úvěr nemusí mít vždy podobu bezhotovostních peněz zaslaných na váš
účet. Příkladem úvěru, kdy půjčené peníze nikdy „fyzicky“ neuvidíte, je koupě zboží na
splátky sjednaná rovnou v obchodě. V takovém případě si úhradu pořizovací ceny zboží
rozložíte do delšího časového období. „Kupujete-li si nějaké zboží na splátky, finanční
prostředky na něj si de facto také půjčujete, a v tomto případě se jedná o takzvaný
spotřebitelský úvěr vázaný,“ vysvětluje Zelený.
Čím se liší od klasické formy úvěru? Spotřebitelský úvěr vázaný je určený výhradně
k financování daného zboží či služby a obvykle se uzavírá přímo u obchodníka v místě
prodeje. Příkladem může být nákup mobilního telefonu na splátky. Pokud jej koupíte v e9

shopu a svou volbu chcete změnit, můžete telefon do 14 dnů obchodníkovi vrátit, tím
automaticky zanikne i úvěr. Musíte to dát ovšem věřiteli vědět. Pokud jste mobil koupili
v kamenné prodejně, odstoupení od kupní smlouvy není možné. Vždy však úvěr můžete
předčasně splatit.
Běžný spotřebitelský úvěr je poměrně jednoduché zrušit. „Pokud není spotřebitelský úvěr
sjednán jako úvěr na bydlení, lze od něj odstoupit do čtrnácti dnů od jeho uzavření bez udání
důvodu. Oznámení o odstoupení musí být v písemné podobě zasláno na adresu úvěrové
společnosti a vypůjčené peníze musí zákazník pochopitelně vrátit. Lhůta pro takové vrácení
činí maximálně třicet dnů od odstoupení a úroky mu jsou účtovány pouze za dobu, kdy měl
peníze skutečně u sebe,“ doplňuje Lukáš Zelený.
Pokud vás uvedená úskalí od spotřebitelského úvěru přesto neodradila či je pro vás rychlá
finanční injekce skutečně nevyhnutelná, alespoň si pečlivě prostudujte všechny parametry
finanční služby. K vyhodnocení výhodnosti nabídek na trhu zdaleka nestačí porovnávat jen
výši „klasické“ úrokové sazby. Ty vám udávají pouze jakousi odměnu věřitele za půjčení
peněz, kdežto procentuální výši vyjadřující skutečnou průměrnou cenu za úvěr hledejte pod
zkratkou RPSN. Tu si můžete jednoduše spočítat a ověřit na www.dtest.cz/rpsn. Dozvíte se
tak, kolik zaplatíte ročně navíc za půjčené peníze.
Převzato: dTest, o.p.s.

Pestrý start nového školního roku
Měsíce září a říjen na SŠ v Šilheřovicích proběhly ve znamení akcí nejrůznějšího
charakteru - sportovních, společenských i odborných. A dočkali jsme se i letos
prestižních ocenění.
A začali jsme již tradiční akcí sportovně- společenskou. Počasí letos přálo již 9. ročníku
golfového turnaje SŠ hotelnictví, gastronomie služeb SČMSD, s.r.o. v Šilheřovicích, a to na
hřišti Park Golf Club Ostrava.
Sportovního ducha a odhodlání prokázali všichni zúčastnění hráči, profesionalitu pak
organizátoři, kterými společně s vedením šilheřovické SŠ byli také studenti uvedené školy,
a to oboru Cestovní ruch se zaměřením na golf a golfové služby a studenti oboru Hotelnictví.
Všichni zúčastnění se společně setkali na závěrečném slavnostním předávání cen
a rautu, který připravili právě studenti oboru Hotelnictví. A kdo letos patřil
k nejúspěšnějším? Na prvních třech místech se umístili tito hráči: Pavel Jaroš, Petr Lošák a
Jana Kafuňková.
„Poděkování náleží všem hráčům a sponzorům, stejně jako žákům a kolegům naší školy.
Doufáme, že se v příštím roce opět setkáme ve stejně pohodové a přátelské náladě“, uvedla
Ing. D. Volejníčková, ředitelka SŠ v Šilheřovicích.
Škola i letos získala ocenění Mladý řemeslník roku 2018.
Prestižní ocenění Mladý řemeslník roku, které každoročně uděluje předseda Senátu ČR
nadaným středoškolákům, kteří se výjimečně zajímají o studovaný obor, jsou talentovaní a
mají příkladné studijní výsledky.
9. října 2018 se staly držiteli tohoto ocenění Alžběta Maloňová, absolventka oboru
Kadeřník, ukončeného výučním listem, dále Tereza Kremserová, absolventka téhož oboru,
a Michal Mikš, absolvent oboru Kuchař- číšník se zaměřením na pohostinství, ukončeného
výučním listem. Všichni tři splnili nominační kritéria a ve Velkém sále Valdštejnského
paláce převzali toto ocenění z rukou předsedy Senátu ČR Milana Štěcha.
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Michal Mikš navíc získal Ocenění nejlepší absolvent, které každoročně uděluje
Hospodářská komora ČR. Letošní slavnostní předávání proběhlo 27. října 2018 v hotelu
Aquapalace v Čestlicích u
Prahy.
Rovněž úspěšní byli naši
studenti při svém působení na
zahraničních
odborných
pracovních stážích. Zvlášť
příznivě bylo hodnoceno sedm
studentů, kteří absolvovali
tříměsíční a čtyřměsíční stáže
ve španělské destinaci Costa
Brava. Naše studentka Lenka
Koprovská,
studentka
4.
ročníku oboru Cestovní ruch, se
účastnila praxe ve Španělsku v
hotelu GHT Xaloc ***v letovisku Platja D’aro na pobřeží Costa Brava. Za vynikající práci
a přístup získala nejen písemnou pochvalu manažerů společnosti iPractice Costa Brava a
vedení hotelu, ale také velmi pozitivní doporučující reference pro případnou další
spolupráci.
Ing. Diana Volejníčková, ředitelka školy
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o.

INFORMUJEME
♣ Svoz popelových nádob v době Vánoc a Nového roku
Společnost OZO Ostrava, provádějící svoz odpadů v obci Hať oznamuje, že na Nový rok
1. 1. 2019 se nebude svoz odpadů provádět. Svoz v 1. týdnu roku 2019 bude mimořádně
posunut o jeden den, a to na dny 2. 1. 2019 (středa) a 3. 1. 2019 (čtvrtek).
V průběhu roku pak bude svoz probíhat standardně v úterý a středu.
Vánoční dny v naší obci nezasahují do svozových dnů.
♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání. V Hati
se v roce 2019 uskuteční ve dvou termínech, a to v neděli 7. 4. 2019 a v neděli 6. 10.
2019 v kulturním domě v Hati. Rodiče, kteří mají zájem, aby i jejich dítě bylo slavnostně
uvítáno do života a zapsáno do kroniky občanů obce Hať, prosíme, aby tuto skutečnost
oznámili s předstihem na Obci Hať – kancelář č. 17, kde obdrží bližší informace
a příslušný tiskopis k vyplnění. Jedná se o novorozence s trvalým pobytem v obci
Hať. Doložte rodný list dítěte a občanský průkaz matky. Na akci je možné přizvat
například také prarodiče. Program zpestří krátké vystoupení a novorozeňátka obdrží
drobné dárky.
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♣ Platba vodného za II. pololetí roku 2018
Obec Hať nabízí svým občanům dvě možnosti platby za vodné a stočné. Úhradu můžete
provést buďto v hotovosti v pokladně obecního úřadu v době pokladních hodin vždy ve
stanoveném termínu pro příjem hotovosti za fakturované období nebo je možné vodné
a stočné hradit převodem z účtu.
Projevíte-li nově zájem o úhrady převodem z účtu, kontaktujte OÚ:

tel.: 595020665, mail: kalvarova@obechat.cz
Ceny vodného a stočného jsou stanoveny v platném cenovém výměru, který je k nahlédnutí
na webu obce nebo OÚ.
Hotovostní platbu vodného za II. pololetí roku 2018 proveďte v pokladně OÚ (přízemí)
v termínu od 18. 2. 2019 do 28. 2. 2019.
Pokladní hodiny
pondělí
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
úterý
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
středa
8.00 -12.00
12.30 - 16.30
čtvrtek
8.00 -12.00
12.30 - 14.30
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
Hať: KOLAJA 2018
Darkovice: Guláš fest
Hlučín: Vernisáž výstavy - Hledání ztraceného času
Hať: Výročí republiky na ZŠ
Dolní Benešov: Výlov rybníku Nezmar
Hať: Setkání seniorů
Hať: Výročí založení spolku chovatelů
Hlučínsko: Ukázky likvidace invazních rostlin
Hať: Akademie k výročí školy
Hať: Vítání občánků
Dolní Benešov: Nová kniha spisovatelky Anny Malchárkové
Hlučínsko: Darujte krev se starosty obcí
Hať: Výstava zahrádkářů
♣ Prodej knih na obecním úřadě
V pokladně můžete zakoupit knihy regionální spisovatelky Evy Tvrdé:
Města v Českém Slezsku -150,-Kč
Dědictví – 290,- Kč
Slezské století (soubor knih Dědictví a Pandořina skříňka) – 450,- Kč
znovu je k zakoupení kniha Muzea Hlučínska – J. Jung + J. Neminář:
Kdo jsou lidé na Hlučínsku – 480,- Kč
a další V. Plaček - Prajzáci III – 200,-Kč
J. Schlossarková – Toulky nejen Hlučínskem – 110,- Kč
V. Skalička – Opavština pro samouky – 320,- Kč
a dále např. vlastivědný časopis Muzea Hlučínska, obecní odznaky, pohlednice, …
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♣ Asekol – nový E-box umístěný v přízemí budovy obecního úřadu
Box je určen převážně pro odkládání drobných elektrozařízení a baterií. Doposud bylo v
ČR umístěno téměř 2500 E-boxů, z nichž bylo dosud svezeno téměř 90 tun elektroodpadu.
Nádobu najdete umístěnou v přízemí Obecního úřadu v Hati. Do E-boxu patří
veškerá drobná elektrozařízení z kanceláře i z domácnosti (s výjimkou zářivek) např.
nefunkční kalkulačky, telefony, drobné počítačové vybavení, walkmany, MP3 přehrávače
a další. Baterie a akumulátory se odkládají do boxu umístěného nad vhozovým otvorem.
♣ Místní poplatek ze psů na rok 2019
Splatnost místního poplatku ze psů je 31.3.2019. Poplatek činí za prvního psa 120,-Kč/rok
a za druhého a každého dalšího psa 180,-Kč/rok. Úhradu je možné provádět v pokladně
OÚ v době pokladních hodin nebo převodem na účet.

PODĚKOVÁNÍ
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FARNOST
Pozvání
Děti a mládež farnosti Hať zvou děti spolu s jejích rodiči i ostatní
na vánoční hru, která nás všechny naladí na pěkné prožívání
štědrovečerní večeře a pak svátků Narození Božího Syna. Srdečně
zveme v pondělí 24. prosince na 10.00 do kostela sv. Matouše
v Hati.

Bohoslužby ve vánoční době:
24. 12. - pondělí
25. 12. - úterý
26. 12. - středa

Štědrý den
- půlnoční mše sv.
Slavnost Narození Páně
- Zasvěcený svátek
Slavnost sv. Štěpána
- prvomučedníka

21.00 Hať
23.00 Darkovice
7.00 Hať
8.30 Hať
10.00 Darkovice
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27. 12. - čtvrtek
28. 12. - pátek
29. 12. - sobota
30. 12. - neděle

Svátek sv. Jana, apoštola a evangelisty
Svátek sv. Mláďátek, mučedníků
5. den v oktávu Narození Páně
Svátek Svaté rodiny Ježíše, Marie a Josefa

31. 12. - pondělí

7. den v oktávu Narození Páně
- sv. Silvestra, papeže
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
- Zasvěcený svátek

1.1.

- úterý

17.00 Darkovice
17.00 Hať
17.00 Darkovice
7.00 Hať
8.30 Hať
10.00 Darkovice
17.00 Hať
8.30 Hať
10.00 Darkovice
17.00 Hať

Nabídka prázdnin pro děti a mládež:
29. 6. – 5. 7 .2019 XII. Pěší pouť mládeže Opava – Velehrad
15. 7. – 22. 7. 2019 Velký tábor
5. 8. – 9. 8. 2019
Příměstský tábor
Další informace o dění ve farnosti:
www.farnosthat.cz
P. Dr. Bartłomiej Blaszka

SPORT
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ODDÍL STOLNÍHO TENISU TTC HAŤ VE SPOLUPRÁCI S OBCÍ HAŤ
ZVE OBČANY OBCE NA

TRADIČNÍ VÁNOČNÍ TURNAJ
VE STOLNÍM TENISE
DNE 28. 12.

2018 V TĚLOCVIČNĚ ZŠ

OD 14:00 HOD – KATEGORIE ŽACTVO
OD 16:15 HOD – KATEGORIE DOSPĚLÍ
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ

KULTURA

KOLAJA 2018
V neděli 11. listopadu se před patnáctou hodinou začal plnit návštěvníky sál našeho
kulturního domu. Všichni se těšili na 15. ročník folklórního festivalu hlučínských písní,
tanců a humorného vyprávění KOLAJA.
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Letošní
ročník
začaly svým vtipným
vystoupením
a sborovým zpěvem
děti z naší školy pod
vedením
učitelek
Mgr.
Šárky
Kostelníkové a Mgr.
Karin Jarošové. Toto
vystoupení se setkalo
s nadšeným ohlasem.
V první půli se se
svým pásmem zpěvů
a tanců postupně
představil
soubor
Srubek
ze
Štěpánkovic,
následoval
soubor
Bejatka ze Štítiny
s pásmem Glajchová o stavbě domu a před přestávkou ještě Karmašnice z Kravař
s vystoupením motivovaným žněmi a svátkem sv.Markéty.
Po krátké přestávce se s pásmem lidových písní přestavila Cimbálová muzika ZUŠ
v Háji ve Slezsku,
následovaly Seniorky
z Bolatic
s pásmem
hlučínských
tanců.
Jako další soubor
z Bolatic se představil
dětský folklórní soubor
Burianky s dětskými
hrami
a písněmi.
Letošní výroční ročník
uzavřel
soubor
Vlašanka z Bohuslavic
s písněmi a básničkami
v hlučínském nářečí.
Celým
nedělním
odpolednem
nás
úspěšně
provedl
předseda
kulturní
komise při Obci Hať
Mgr. Pavel Kozel.
Za hezké chvíle s našim folklórem byli účinkující, kterých se letos přestavilo na 170,
odměněni potleskem a na samotný závěr po odchodu diváků i malým pohoštěním.
pk
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Plesová sezóna 2019 v kulturním domě
19. 1. 2019
Obecní ples
26. 1. 2019
Hasičský ples
9. 2. 2019
Chovatelský ples
15. 2. 2019
Ples Unie rodičů – sál u sv. Mikuláše
23. 2. 2019
Sokolský ples
1. 3. a 3. 3. 2019
Dětský ples

Obec Hať Vás srdečně zve na

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
do kostela sv. Matouše v Hati
v neděli 6. 1. 2019
začátek v 17.00 hodin
vystoupí
HRADIŠŤAN & Jiří Pavlica
společně s chrámovým
pěveckým sborem sv.
Matouše a sv. Hedviky
V pokladně OÚ Hať je k zakoupení posledních pár kusů vstupenek
v hodnotě 200,-Kč.

20

Pozvánka na divadelní představení
Zveme všechny na divadelní představení ostravského amatérského divadelního souboru
Devítka na divadelní komedii z pera britských autorů Johna Chapmana a Jeremy Lloyda

(Ne)prodejné manželky
o dvojici provinčních anglických obchodníků, kteří se chystají prodat svou autodopravu
zahraničním
zájemcům. Ti si pro
oživení obchodního
jednání přejí i
placenou dámskou
společnost. Co se
stane, když se
v hotelovém apartmá
nečekaně objeví i
manželky obchodníků
a kupující tyto dámy
považují za objednané
luxusní prostitutky?
Pro uskutečnění
obchodu je třeba
udělat vše……

Kulturní dům
Hať, 8. 3. 2019,
začátek
v 19.00 hodin,
cena 80,-Kč,
předprodej
v pokladně OÚ
od 4.2.2019
nebo
na místě.
(nevhodné pro
děti)
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Začátek školního roku v ZŠ
Máme za sebou téměř čtyři měsíce výuky a zde je malé ohlédnutí za tím, co jsme na
škole prožili: Připojili jsme se k oslavám 100. výročí od založení republiky projektovým
vyučováním. Společně jsme si vyslechli státní hymnu, a poté žáci v dobových kostýmech
odcházeli na jednotlivá stanoviště zaměřená na ukázky ze života před sto léty. Program
pokračoval i odpoledne, kdy deváťáci připravili pro ostatní zábavu v duchu První republiky.
Kromě toho měli žáci vyšších ročníků interaktivní přednášku Staleté kořeny, ve které šlo o
propojení minulosti s přítomností.
Prajzská byla ale k republice připojena později - konkrétně Hať až v roce 1923. Aby si
žáci ujasnili, jak to vlastně s jejich předky bylo, věnovali jsme se naší oblasti v rámci
Evropského dne jazyků, kterému jsme dali podtitul „Letos po našimu“. Na tento den jsme
pozvali také občany Hati, žáky sousedních Darkovic a partnerské školy z Bienkovic
z Polska. Na programu byla prezentace o Prajzské, kvízy, písně, vystoupení žáků a beseda
s hosty, kteří mluvili po prajzsky. Tímto jim ještě jednou děkujeme, že nám přiblížili nejen
řeč, ale i život v Hati za svého mládí.
Konaly se například tyto akce: Dopravní výchova, sběr papíru, zeměpisná exkurze,
branný závod, anglické divadlo, preventivní programy, sportovní turnaj v Bienkowicích,
dobročinná sbírka, beseda s policií. Mimo to naši žáci vystupovali na folklorním festivalu
Kolaja. Proběhly Adventní dílny s hojnou účastí rodičů, ve kterých si žáci vyrobili různé
ozdoby, které jim okrášlí jejich domovy. Sdružení rodičů zorganizovalo Fyzikální a
chemické pokusy a Broučkiádu - tímto jim děkujeme za jejich čas i skvělou organizaci.
Ze soutěží jmenujme Logickou olympiádu, Recitační soutěž k 100. výročí republiky,
Soutěž ve čtení německého textu, Přírodovědný klokan, olympiády z dějepisu a z češtiny a
soutěž Znám historii, kulturu a každodenní život našich sousedů Poláků. Výsledky a další
informace včetně fotogalerie naleznete na školním webu. Do Vánoc nás ještě čekají další
preventivní programy, vánoční bazar, návštěva kina a vánoční besídky.
Žákům i rodičům přejeme klidné prožití vánočních svátků a radost z úspěchů dětí
v novém roce.
Mgr. Lenka Ochvatová

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Hasičský tábor Hať – Quellendorf
Mezi dobrovolnými hasiči z Hati a jejich německými kolegy z Quellendorfu panuje
velké přátelství, které je udržováno více jak čtyřicet let. Důkazem toho jsou pravidelné
návštěvy zástupců obou sborů při různých příležitostech a také různé oslavy a setkání
jednotlivých členů. V roce 2017 se v Hati uskutečnily velké oslavy při příležitosti 40 let od
podepsání dohody o spolupráci mezi oběma sbory. Při této příležitosti vznikla myšlenka
pořádání hasičského tábora a navázání spolupráce a přátelství i mezi mladými hasiči. Tato
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myšlenka dostala konkrétnější podobu na konci roku 2017, kdy započaly přípravy, které pak
intenzivně pokračovaly v roce 2018. Vyvrcholením jednání, příprav, organizování bylo
uspořádání hasičského tábora v obci Hať, který se uskutečnil od 30. 7. do 3. 8. 2018. V rámci
tohoto tábora hasiči z Hati přivítali 20 dětí a 11 dospělých z Německa, konkrétně z obcí
Quelledorf a Hinsdorf. Z české strany se tábora zúčastnilo 16 dětí a dohled nad nimi
zajišťovalo 17 dospělých členů SDH Hať. Pro jednotlivé účastníky byl připraven zajímavý
program zaměřený na seznámení mladých hasičů s požární ochranou v České republice a
dále na představení obce Hať a seznámení se s regionem Hlučínska a okolí.
Dne 31. 7. dorazili do obce Hať účastníci z Německa, kteří se setkali s kolegy, přáteli
a mladými hasiči z Hati. Po malém přivítání se hasiči ubytovali v centru volnočasových
aktivit ARCHA na místní faře. Po ubytování se již všichni setkali v prostorách hasičské
zbrojnice, kde proběhlo oficiální přivítání, seznámení s obcí Hať, se sborem dobrovolných
hasičů a s programem dalších dnů. Po oficiálním zahájení hasičského tábora následovala
večeře a volnější program určený pro seznámení jednotlivých účastníků.
Druhý den byl již pro mladé hasiče z Hati, Německa a jejich doprovod připraven
bohatý program. Nejprve se všichni vydali na prohlídku Záchranného útvaru v Hlučíně. Zde
se seznámili s fungováním hasičů v České republice, s integrovaným záchranným systémem
a se záchranným útvarem samotným. V rámci prohlídky byli seznámeni s technikou, kterou
záchranný útvar disponuje, s možnostmi jejího nasazení a s typy zásahů, u kterých tato
technika pomáhá. K veškeré technice byl poskytnut odborný výklad a byly zodpovězeny

všechny otázky mladých hasičů, kteří se s velkým zájmem zajímali o každou techniku a její
detaily. Po prohlídce záchranného útvaru se táborníci přesunuli do Polska, konkrétně mezi
obce Chalupki a Zabelków, kde se nachází meandry řeky Odry. Zde si prohlídli říční
meandry, seznámili se s místní faunou a flórou a mohli se podívat na okolí z ptačí
perspektivy z 27 metrů vysoké vyhlídkové věže. Po návratu z těchto poznávacích výletů a
obědě bylo pro mladé hasiče připraveno sportovní odpoledne. Na místním fotbalovém hřišti
TJ Sokol Hať se konal malý turnaj ve fotbale a probíhaly další hry. Závěr dne pak byl ve
znamení přátelské atmosféry u táboráku v areálu hasičské zbrojnice.
Třetí den tohoto tábora měl také velmi bohatý program. V dopoledních hodinách si
Myslivecký spolek Hubert Hať připravil pro mladé hasiče několik soutěží a velmi zajímavý
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výklad o myslivosti, zvířatech, se kterými se můžeme setkat v lesích a na polích regionu
Hlučínska. V odpoledních hodinách nejprve proběhla návštěva obecního úřadu v Hati, kde
všechny účastníky přivítal starosta obce. Zde se táborníci seznámili s obcí Hať, její historií
a různými zajímavostmi z okolí. Poté proběhla návštěva hasičů v polských Krzyzanowicích,
se kterými sbor dobrovolných hasičů z Hati udržuje velmi aktivně družbu a taktéž přátelský
vztah. Místní hasiči si připravili výklad o hasičích v Polsku. Zúčastnění se dozvěděli o
historii a přítomnosti OSP Krzyzanowice. Celý výklad byl doplněn o ukázky jak historické,
tak moderní techniky, která je v majetku tamního sboru. Zároveň si zájemci mohli vyzkoušet
některé osobní ochranné prostředky a speciální techniku hasičů.
Další den se uskutečnila prohlídka
hornického muzea Landek Park v
Ostravě
Petřkovicích.
Všichni
absolvovali dvě prohlídkové expozice.
První z expozic byla zaměřena na důlní
záchranářství. Zde pracovníci muzea
seznámili všechny s historií, tak i se
současností Hlavní báňské záchranné
stanice v Ostravě. Druhá expozice byla
zaměřena na historii Ostravy, těžbu uhlí
v tomto regionu a vliv těžebního
průmyslu na životy lidí
v
regionu.
Velmi
zajímavým zážitkem z
této expozice bylo pro
účastníky reálné sfárání
do
dolu
těžebním
výtahem a prohlídka
podzemních prostor s
reálnou ukázkou jak
probíhala těžba uhlí na
Ostravsku. Po poledni
byla v prostorách Československého opevnění v Darkovičkách připravena ukázka hasičské
techniky sborů 14. okrsku. Kromě techniky obce Hať zde ukázali svou techniku a výbavu
hasiči z Ludgeřovic, Markvartovic a Šilheřovic. Jelikož po všechny dny panovalo velmi
teplé počasí, tak táborníci využili možnosti blízkého přírodního koupaliště v Darkovicích,
kde si všichni velmi rádi zaplavali a trošku se ochladili. Po návratu opět následovalo v
prostorách hasičské zbrojnice v Hati opékání a grilování a zábavný program s mnoha hrami.
Pátek byl dnem, kde již tábor končil a všichni se připravovali na návrat domů. Ráno
po snídani se uskutečnilo krátké zakončení tábora, kdy se probraly možnosti další
spolupráce mezi oběma sbory a pokračování hasičských táborů konaných v Hati a
Quellendorfu. Po této oficiální části se v přátelské atmosféře všichni rozloučili a německá
delegace se vydala zpět domů
Celý tábor se uskutečnil díky finanční dotaci z obce Hať, dále finanční dotaci z
Moravskoslezského kraje a také díky všem členům, hasičům SDH Hať a členům ze
14. okrsku a z Krzyzanowic.
Ing. Zdeněk Janoš, jednatel SDH Hať
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POZVÁNKA
na

VÝROČNÍ VALNOU HROMADU
Sboru dobrovolných hasičů v Hati,
která se koná v neděli 20. 1. 2019 v 15:00 hod. v hasičské zbrojnici.
Srdečně zve výbor SDH v Hati

50. výročí založení chovatelského spolku v Hati
Rád bych zde nastínil vývoj chovatelství v naší vesnici od prvních zmínek až
po současnost a vše podstatné shrnul v tomto historickém ohlédnutí.
Chovatelství bylo od pradávna zálibou a v minulosti i životní nutností zdejších obyvatel.
V kronice se můžeme dočíst, že v létech před 2. světovou válkou byl v obci založen Spolek
chovatelů drobného zvířectva, v jehož čele stál Vilém Tkačík. Další chovatelé v tomto
spolku byli Jan Šula, Ignác Piskala, Jan Plaček. V době války není zmínka o chovatelském
spolku, ale již v roce 1945 se život začal postupně vracet do zaběhnutých kolejí. Na Opavsku
od roku 1957 začaly postupně vznikat základní organizace chovatelů sdružující se pod
Český svaz chovatelů. Z počátku chovatelé z Hati vstupovali do již vzniklé organizace
v Ludgeřovicích, kde se stali velmi platnými členy a byli nápomocní u mnoha akcí.
Jelikož chovatelů z Hati přibývalo, rozhodli se založit organizaci v místě svého
bydliště v Hati. Počátkem ledna 1968 byla svolána první schůze zakládajících členů. Mezi
zakládající členy patřili: Adolf Lukáš, Lubomír Urbánek, Josef Petřek, Karel Jaroš, Jindřich
Šula, Vilém Chlebiš, Josef Kotlář, Reinhold Philipp, Jaroslav Šustek, Reinhold Šikora, Alois
Lampart, Gerhard Plaček, Jan Laníček, Jiří Soppa, Erich Novák, Alfréd Gorný, Osvald
Chlebiš a další.
Dne 8. února 1968 byla naše organizace založena za přítomnosti předsedy okresní
organizace p. Křempela a jednatele Dr. Kacíře. Prvním předsedou byl zvolen Urbánek
Lubomír. Již v dubnu téhož roku byla uspořádána propagační výstava. V následujících
letech si vzniklá organizace vytýčila zhotovit vlastní výstavní inventář. Chovatelé také již
vystavovali na výstavách v okolí a někteří na národní výstavě v Brně.
V roce 1970 základní organizace Hať čítala již 49 členů. Patřila k jedné z největších
organizací v okrese. V chovech se kromě hlavních druhů drobných zvířat - holubů, drůbeže,
králíků a exotického ptactva objevovali i bažanti, norci, fretky a nutrie. Chovatelé uspořádali
v každém roce mnoho zájezdů a to především na vrcholné výstavy či mezinárodní výstavy
do Lipska. Organizace také žila svým kulturním životem. Za zmínku jistě stojí výlety, které
byly pořádány pro členy a jejich rodiny, například do ZOO v Lešné, Luhačovic a mnoho
dalších. Organizace také pořádala plesy, a to jak v Hati, tak i v Darkovicích, pro své
manželky a pro utužení kolektivu pořádali i večírky k Mezinárodnímu dni žen. V roce 1971
Adolf Lukáš a Lubomír Urbánek měli uznané plemenné chovy drůbeže a dalších 6 členů
mělo uznané rozmnožovací chovy. Tradice líhnutí kuřat byla položena p. Adolfem Lukášem
v roce 1971, který vylíhl ve spolkových líhních okolo 1 000 kuřat. V roce 1975 se líheň
odprodala chovatelům do Hlučína a organizace pořídila větší a kuřata dodávala do celé
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Československé republiky. Od roku 1976 organizace pořádala ročně 2 výstavy v obci a to
výstavu drobného zvířectva a v zimních měsících výstavu exotického ptactva. V kronice se
můžeme dále dočíst, že organizace měla navázané přátelské vztahy s okolními organizacemi
a to zejména z Ludgeřovic, Markvartovic a Píště.
Slavnostním rokem byl rok 1978, kdy organizace slavila 10. výročí založení. U této
příležitosti chovatelé pořádali okresní výstavu. A výstava to byla vskutku famózní.
Vystaveno bylo přes 850 kusů zvířat. Vystavovatelé byli z celého okresu, vzdálenějšího
okolí a dokonce i ze Slovenska.
V 80. letech se organizace dále rozvíjela. Pořádala i nadále výstavy, kulturní akce, dále
chovatelé byli nápomocni při mnoha brigádách v obci, můžeme zmínit čištění koryta
místního potoku, vysekávání příkop okolo cest a další. Významná byla také práce s mládeží,
soustavně připravovali a vysílali své mladé členy na soutěž chovatelské dovednosti mládeže.
V tomto směru byli velmi úspěšní František Kořonek, Josef Plaček a Ludmila Urbánková.
Ke konci 80. let přešli někteří zkušení chovatelé především z Darkovic do základní
organizace ČSCH v Markvartovicích. Tyto zkušené chovatele a členy výboru nebylo možné
nahradit. Další zlomový okamžik nastal v roce 1989 po sametové revoluci, kdy chovatelství
přestalo být dotováno a stalo se především zájmovou činností. Tyto dva aspekty a celkový
úbytek chovatelů přispěly, podle pamětníků, k pozastavení činnosti ZO ČSCH Hať v roce
1992.
K obnovení organizace došlo v dubnu roku 1999. S touto myšlenkou přišli především
pan Lubomír Urbánek, Jiří Plaček a Eduard Cigán. V listopadu stejného roku proběhla
ustanovující schůze v kulturním domě a to za účasti předsedy okresní organizace Opava
pana Vaňka. Na této ustanovující schůzi byli tehdy Cigán Eduard, Urbánek Lubomír, Šula
Miroslav, Plaček Jiří, Folta Miroslav, Pončík Radek, Soppa Jiří, Šula Jaroslav, Kuchař
Bohumír, Cigán Václav, Cigán Tomáš, Pončík Roman a Gajda Petr. Do obnovené
organizace vstoupili ještě další členové a na výroční schůzi počátkem roku 2000 organizace
měla již 17 členů.

U příležitosti oslav 750. výročí založení obce Hať v roce 2000 byla uspořádána v měsíci
srpnu místní výstavu. Výstava měla kladné ohlasy, bohužel v organizaci došlo k rozepři a
část chovatelů odešla. Proto se musel ustanovit nový výbor. Ten si dal za cíl pořídit vlastní
klubovnu pro chovatele.
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V roce 2001 si chovatelé za utržené peníze z kulturních akcí pořídili 2 UNIMO buňky,
které sloužily jako schůzovací místnost. Organizace se též začala věnovat mládeži a
soustavně ji připravovat na soutěž chovatelské dovednosti mládeže. Základním pilířem
mládeže se stal Petr Gajda a následně se k němu připojovali další mládežníci a to Pavel a
Tomáš Lampartovi, Martin, Václav a Aneta Adamčíkovi, Jiří Popelek ml. a Michal Tesař.
Bohužel v posledních 3 letech se olympiády mladých chovatelů nezúčastňujeme. Věřím, že
se podaří navázat na předešlou slávu a naše drobotina se začne také zapojovat do národních
kol olympiády mladých chovatelů. Vždyť z této soutěže se rekrutovali 2 zkušení
posuzovatelé a to Jiří Popelek ml. a Ing. Petr Gajda, kteří dnes posuzují nejen místní, ale
také krajské, speciální a národní výstavy. Za velký úspěch povařujeme v letošním roce
zvolení Ing. Petra Gajdu předsedou Ústřední odborné komise chovatelů holubů. Ke zvolení
mu srdečně blahopřejeme.
Mezi léty 2001 až 2006 docházelo k pozvolnému rozšiřování chovatelské základny
místní organizace až na téměř 60 členů. V této době jsme odvedli mnoho brigádnických
hodin ať již na vybudování výstavního fundusu, klecí a podlážek, tak na opravě a
rekonstrukci UNIMO buněk. Dále jsme pořídili první chovatelské auto – škoda S 120 a
vozík. Začínali jsme téměř od nuly, ale díky podpory obecního úřadu, místních podnikatelů
a naší poctivé brigádnické práce jsme se dostali mezi přední organizace na okrese Opava.
Od roku 2002 jsme začali ve starých spolkových líhních líhnout kuřata našich členů.
Velkou zásluhu na tom měl Radek Pončík. V roce 2006 jsme pořídili plně automatickou
líheň HEKA z Německa na 1000 vajec. Mezi roky 2006-2012 jsme líhli okolo 3500 kuřat a
rozesílali je do celé České republiky. Následně líheň byla převezena k Františku Kořonkovi
a nyní je poslední 4 sezóny u manželů Adamčíkových. Všem co se podílejí na líhnutí
drůbeže, patří velké poděkování nás všech chovatelů.
Je potřeba se zmínit i o pořádání výletů na velké výstavy a to na národní výstavy do
Lysé nad Labem, na evropské výstavy v roce 2006 do Lipska, 2009 na Slovensko do Nitry,
2012 do Prahy a 2015 do Francie do města Methy. Navštívili jsme tedy každou Evropskou
výstavu v uplynulých 12 letech. Opakovaně jsme navštívili velké prodejní trhy v Německém
Štraubingu. Díky nákupu kvalitních zvířat jsme zušlechtili naše chovy a začali jsme se
pravidelně umisťovat na předních příčkách v okresní soutěži mezi organizacemi.
Od roku 2004 jsme se snažili navázat na tradici chovatelských plesů. Zprvu jsme měli
jen několik desítek hostů, ale po 3 letech jsme již vyprodali celý kulturní dům. A díky našim
příznivcům a kamarádům se to děje dodnes.
Po obnovení činnosti organizace jsme pravidelně každý rok uspořádali místní výstavu,
a také jsme se pravidelně zúčastňovali výstav v okolních organizacích a od roku 2009 i na
výstavách v přilehlém Polsku. Mezi roky 2006 – 2018 jsme uspořádali hned 6 okresních
výstav, poslední v letošním roce u příležitosti oslav 50. výročí od založení chovatelského
spolku v Hati. Od roku 2008 pravidelně pořádáme Slezské výstavy. Jedná se o největší
výstavu ve Slezsku pod otevřeným nebem. Pravidelně na výstavě je přes 1400 vystavených
zvířat. Návštěvníci se zde sjíždějí z blízkých i vzdálených míst republiky a také z Polska a
Slovenska.
Výbornou spolupráci jsme navázali s polskými chovateli ať již z Radlina tak z Ratiboře.
Tato družba není jen na bázi výstavnictví, ale také se v průběhu roku setkáváme při
přátelském fotbalovém zápase jeden rok na české straně a druhý rok na polské straně
hranice. Společně s kolegy z Radlina a za přispění Obce Hať jsme v roce 2016 uspořádali
výstavu v Ostravském Trojhalí pod názvem „Venkovské Trojhalí“. Proběhla zde prezentace
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venkova, zemědělské techniky a chovatelství. Tuto výstavu spoluorganizujeme již 3. rokem
a stále má velký ohlas.
Velké poděkování patří i vedení Obce Hať, které nám vychází vždy vstříc - ať již
výstavbou skladovacích prostor, tak dotacemi k zakoupení inventáře a ocenění na výstavy.
Dále pak všem sponzorům, kterých není málo, a bez jejich pomoci bychom těžko mohli
uspořádat takové rozsáhlé Slezské výstavy. Velice si vážím spolupráce s okolními
organizacemi a především z organizacemi z Polska. Důležitá je také spolupráce s místními
spolky. Poděkování patří také Vám.
A v neposlední řadě bych také rád poděkoval stávajícím členům základní organizace
Hať - za obětavou práci, kterou vykonávají ve svém volném čase, za tolerantní přístup jejich
manželek, přítelkyň potažmo rodičů. Do dalších let bych Vám co nejsrdečněji popřál mnoho
zdraví, elánu a především chovatelských úspěchů. Mé přání je, abychom za další desetiletí
společně oslavili již 60. výročí.
Roman Pončík, předseda ZO ČSCH

Drakiády Model klubu Hať se zúčastnilo 140 dětí
Na začátku října jsme pro naše nejmenší uspořádali tradiční drakiádu Model klubu
Hať, které se zúčastnilo přes 140 dětí z Hati a z širokého okolí. Na drakiádě se sešli draci
nejrůznějších provedení, barev i velikostí a doslova zaplavili oblohu nad letištěm. Všechny
zúčastněné děti dostaly za pouštění draků sladkou odměnu, pitíčko a pamětní medaili. Tímto
bychom chtěli poděkovat všem rodičům, kteří se zúčastnili hezkého odpoledne plného
příjemných zážitků a dětských úsměvů.
Letošní drakiáda byla zpestřena tombolou, ve které zúčastnění rodiče a návštěvníci
vyhrávali adrenalinové jízdy terénní buginou a seznamovací lety v ultralehkém
letounu. Terénní jízdy prováděli Jiří Plaček a Jan Plaček. Po slezském nebi pasažéry
seznamovacím letem provedl předseda Model klubu Hať Günther Gajda, který
profesionální pilotáž vždy doplnil odborným výkladem.
Jelikož drakiáda Model klubu Hať s více než stovkou zúčastněných dětí patří
k největším v celém okolí, pokusíme se příští rok o zápis do České knihy rekordů.
Společně s vámi se pokusíme překonat český rekord 58 letících draků na jedné akci.
Pomůžete nám?
Navštivte modelářský kroužek
Od září je opět zahájen provoz modelářského kroužku v dílnách Základní školy
v Hati. Modelářský kroužek pod vedením Günthera Gajdy probíhá každý pátek od 15:30
do 17:00 hodin. Tímto bychom rádi pozvali všechny děti, které baví manuální práce,
letectví a modelářství na návštěvu modelářského kroužku.
Taneční kurzy swingu a klasických tanců
Během příštího roku plánujeme pořádat lekce swingu a klasických tanců. Nezávazné
taneční lekce budou vhodné pro všechny generace od studentů až po seniory. Tanečních
kurzů Model klubu Hať se budou moct zúčastnit jak páry, tak i jednotlivci. Pro více
aktuálních informací sledujte facebookový profil Model klubu Hať a webové stránky
www.modelklubhat.blogspot.com.
Závěrem přejeme všem občanům příjemné prožití vánočních svátků a šťastný vstup do
nového roku!
Model klub Hať
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Klub důchodců – zájezd
Klub důchodů v Hati pořádal dne 13. 9. 2018 pro členy i nečleny zájezd na Velehrad,
Modré u Velehradu, Starého Města a Luhačovic.
Na Velehradě jsme si prohlédli Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a
Metoděje a okolí. V areálu Živá Voda v Modré u Velehradu je sladkovodní a botanická
expozice, kde jsme z proskleného tunelu viděli největší sladkovodní ryby a želvy.
Ve Starém Městě v areálu firmy Kovosteel je jediná kovová ZOO v Evropě, kde jsou
zvířata vyrobena z kovového odpadu, ale vypadají jako živá díky tomu, že jsou v životní
velikosti. Vláčkem při komentované jízdě jsme si prohlédli celý areál včetně zpracování
železného odpadu. Prohlídka se nám velice líbila. Na závěr zájezdu jsme za krásného počasí
navštívili lázně Luhačovice.
Kuchařová Annamarie

Klub důchodců
Co budu dělat ve volném čase po odchodu do důchodu? Jak budu trávit tento volný čas?
Máme pro Vás nabídku - staňte se členem Klubu důchodců v Hati, neseďte sami doma a
přijďte se pobavit mezi nás, mezi členy Klubu důchodců v Hati.
Co pořádáme? Různé akce, oslavu Dne matek, opékání klobás, grilování makrel, zájezdy,
návštěvu divadla. Každý důchodce je srdečně vítán.
Přihlásit se můžete u paní Annamarie Kuchařové

ZO ČZS v Hati srdečně zdraví zahrádkáře a přátelé zahrádkářů
Chtěli bychom Vás informovat o činnosti naší organizace za letošní rok.
Rok jsme zahájili v březnu výroční schůzi a také jsme provedli jarní ořez stromů na cestě
ke kostelu a u pomníku. V květnu jsme oslavili Den matek společně s Klubem důchodců v
KD Hati. Na oslavu Dne obce Hati jsme napekli koláče, trubičky a laskonky, které jsme pak
prodávali v našem stánku. V srpnu jsme se zúčastnili průvodu v Haťských dožínkách, které
opět byly velkolepé.
V září, jako každý rok na krmáš, jsme uspořádali tradiční výstavu ovoce, zeleniny a květin.
Nechyběli také různé ochutnávky, které připravily naše členky. Děkujeme všem
vystavovatelům a přátelům, kteří nám pomohli z organizováním výstavy. V listopadu jsme
pořádali spolu s klubem důchodců
návštěvu představení Rebeka v
divadle Jiřího Myrona v Ostravě.
V prosinci pořádáme pro naše
členy rozloučení s rokem a jinak
se během roku scházíme každý
měsíc v naší klubovně na dolní
Hati.
Chtěla bych popřát všem přátelům
a občanům požehnané Vánoce a
štěstí a zdraví v celém novém roce.
Za výbor ZO ČZS Helena
Nawrathová
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Mikulášská v Hati
Mikulášovi pomocníci (soukromí zemědělci z Hati - ti samí, kteří pořádají dožínky) ani
letos nelenili a připravili pro děti nadílku. 8. prosinec počasím připomínal spíše jaro, ale
jeho dopoledne provázely zimní a vánoční písně, které se linuly obcí jako doprovod
Mikulášské družiny. Mikuláš s andělem a čertem projeli celou obcí a přitom dětem rozdávali
sladkosti. Hlavní program pro děti se konal odpoledne v sále Hostince u sv. Mikuláše. Klaun
"Hopsalín" letos do Hati přijel se svou čertovskou šou. Děti pobavil, rozhýbal, dokonce i
rodiče roztančil. Bylo to velmi povedené a veselé odpoledne plné zábavy a tance. Nakonec
Mikuláš všem dětem, ne jen těm hodným, rozdal balíčky plné dobrot.
Děkujeme Mikulášovi, andělovi i čertovi, že na děti z Hati nezapomněl a podle zásluh
jim nadělil. Děkujeme jejich pomocníkům, tedy soukromým zemědělcům, za organizaci
celé akce od nákupu dobrot do balíčků až po zajištění programu pro děti. Na akci se finančně
spolupodílela obec Hať a také zahrádkářský svaz z Hati. Děkujeme manželům Hawlikovým
za poskytnutí sálu.
Vřelý dík však patří všem rodičům a prarodičům, kteří tento den strávili se svým dětmi
a vnoučaty a věnovali jim to nejcennější - svůj čas.
Kamila Gospošová

INZERCE

Kosmetika MÁRSI
NOVĚ : LASEROVÉ OŠETŘENÍ NA OMLAZENÍ PLETI
NOVĚ : MICROBLADING OBOČÍ (VLÁSKOVÁNÍ)
NOVĚ : CHEMICKÝ PEELING PLETI
NOVĚ : LASH BOTOX
 LEPENÍ ŘAS (ŘASA NA ŘASU)
 HLOUBKOVÉ ČIŠTĚNÍ PLETI
 MASÁŽ OBLIČEJE, KRKU, DEKOLTU
 BARVENÍ ŘAS, OBOČÍ
 DEPILACE : CELÝ OBLIČEJ, RUCE, NOHY
 SHELLAC
PRO SENIORKY CELKOVÉ KOSMETICKÉ OŠETŘENÍ + LASER ZA VÝHODNOU CENU

ADRESA: Dům služeb, Kostelní 3 Hať
OTEVÍRACÍ DOBA: DLE OBJEDNÁVEK
TELEFON: 724 268 494
Klidné prožití vánočních svátků přeje
Kosmetika MÁRSI
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Smolková Felicita

88 let

Kučerová Ingeborga

87 let

Rupníková Lucie

86 let

Jiřík Ervín

86 let

Macháčková Augusta

86 let

Pěkníková Žofie

86 let

Lichorobiecová Anna

85 let

Bortlíková Kristina

85 let

Toma Vilém

85 let

Plačková Hedvika

84 let

Alders Jan

84 let

Novotná Marie

84 let

Plačková Anna

81 let

Opartyová Marie

84 let

Timčenková Notburga

81 let

Biernat Josef

83 let

Gajdová Helena

81 let

Konečná Štěpánka

83 let

Dvořák Jan

81 let

Kalvar Jan

83 let

Plačková Hilda

81 let

Matušková Marta

82 let

Pšenica Josef

81 let

Timčenko Bohumír

82 let

Sedlaczek Krystian

81 let

Tomová Anna

82 let

Matušková Vítězslava

80 let

Hopenštok Werner

82 let

Klásková Eliška

80 let

Vedení obce Hať přeje vše nejlepší a do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky,
hodně zdraví, štěstí
a osobních úspěchů
v novém roce 2019
Vám přeje
kolektiv pracovníků
Obce Hať
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