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SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané,
téměř polovina roku 2019 je za námi a můžeme částečně bilancovat, co se podařilo nebo
podařilo méně nebo vůbec.
Minulý rok jsme začali výstavbu rozšířeného parkoviště pod kostelem a k němu
přiléhající chodník. Touto výstavbou jsme docílili bezpečnosti chodců a řidičů
přicházejících ke svým zaparkovaným autům u místního hřbitova.
Druhou akcí navazující na tuto stavbu je výstavba křížové cesty. Uvedená stavba je
v této chvíli těsně před dokončením. Termín 28. 6. 2019 (pátek) bude dnem, kdy dojde
k požehnání této nově vybudované křížové cesty pomocným biskupem ostravsko-opavské
diecéze Mons. Mgr. Martinem Davidem. Srdečně Vás všechny zvu na mši svatou v 17.00
hod. a následně na již výše zmíněné požehnání.
O průběhu dalších schválených staveb zastupitelstvem obce v letošním roce budete
informováni prostřednictvím příspěvku místostarosty obce v tomto zpravodaji.
Duben a začátek května byl obdobím, kdy i v naší obci byla vyhlášena výzva pro občany
– kotlíková dotace a bezúročná půjčka. Dne 11. 4. 2019 se konala v kulturním domě
informativní schůzka ke kotlíkovým dotacím a bezúročným půjčkám, které se zúčastnil
velký počet našich občanů, za což jim patří velký dík. Z tohoto počtu je zřejmé, že nám
není lhostejné v jaké obci bydlíme a jaké ovzduší dýcháme. Na Krajský úřad MS kraje
bylo podáno celkem 55 žádostí. Ještě jednou děkuji všem, kteří postupně přistupujete
k výměně kotlů v 1. a 2. emisní třídy. Pro ostatní občany dodávám, že dne 1. 9. 2022
vejde v platnost ZÁKAZ provozování výše uvedených kotlů.
Na základě výše uvedené vyhlášené výzvy Ministerstva životního prostředí ČR Obec
Hať nechala zpracovat projekty na výměnu kotlů ve 4 obecních objektech a projekty na
ozelenění obce.
Navážu na problém ovzduší – problém pitná voda – loňský rok byl velice kritický
v dodávce množství pitné vody u našich sousedů v Píšti. Pitné a velice kvalitní vody není
nikdy na zbyt, proto si dovolím využit této příležitosti vydání tohoto zpravodaje v letním
měsíci k tomu, abych apeloval na vás všechny – ZKUSTE ŠETŘIT PITNOU VODOU.
Využívejte ve větší míře domácí studny na vaše krásné zahrádky, v případě deště
využívejte a shromažďujte dešťovou vodu. Děkuji Vám za pochopení. Pro případ
havarijního a poruchového - krizového stavu na našem místním vodovodu byl zpracován
projekt na propojení vodovodu mezi obcí Hať a obcí Darkovice. Realizace tohoto projektu
by měla být zahájena v červenci 2019 – viz příspěvek místostarosty obce.
Dovolte mi, abych Vás jménem zastupitelstva obce, ale i jménem svým co nejsrdečněji
pozval na 5. ročník DNE OBCE, který se uskuteční 29. 6. 2019 od 15.00 hod. v centru
obce. Přijďte se pobavit, myslím, že žánrově si můžeme každý vybrat. Přejme si pěkné
počasí a na viděnou na DNI OBCE Hať 2019.
„Všem lidem prospívá dopřát čas od času duši uvolnění. Odpočinek obnovuje totiž
životní sílu a veselá nálada prázdnin rozežene každý smutek.“ Seneca
Proto všem dětem přeji nádherné vysvědčení, splněná prázdninová přání, hodně sluníčka,
odpočinku od školních povinností, dospělým přeji příjemnou dovolenou a šťastný návrat
ze svých cest do Hati.
Werner Vyletělek, starosta obce
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INVESTIČNÍ AKCE V OBCI
Vážení spoluobčané,
v tomto příspěvku bych Vás chtěl informovat o již probíhající stavbě, která částečně
zkomplikovala provoz na spojnici dvou páteřních komunikacích v obci, a to ulici Lipová
a Na Chromině. Jde o uzavření mostu přes potok Bečva na ulici Višňová a o celkovou
rekonstrukci této ulice. Součástí rekonstrukce bude jednak oprava mostu a propustku přes
místní vodoteč a oprava komunikace, která bude spočívat v odfrézování obrusné vrstvy
a v pokládce nové vrstvy z asfaltobetonu o tloušťce 60 mm v délce 167 m a v šířce 6 m.
Ve směru od komunikace Lipová po pravé straně krajnice bude položena chybějící
přídlažba a krajnice bude osázená silniční obrubou. Současně budou vybourány stávající
sjezdy k jednotlivým nemovitostem včetně propustků, které byly v minulosti zbudovány
občany svépomocí na obecním pozemku. Přes otevřený příkop se zbudují nové propustky
a z komunikace až na hranici soukromých pozemku budou zřízeny jednotlivé sjezdy ze
zámkové dlažby podobně jako je tomu už i v jiných lokalitách obce. V minulosti byl břeh
příkopu osázen višněmi – odtud název ulice, které byly z důvodu stáří vykáceny a proto se
provede na břehu příkopu výsadba nových višní.
Stavbu realizuje firma STAVBY A STATIKA, s.r.o. z Třince, která ve výběrovém
řízení podala nejnižší cenovou nabídku a to 3 511 136,- Kč včetně DPH. Na opravu
komunikace, mostu a propustku jsme podali žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR do dotačního programu č. 117D8210 – Podpora obnovy a rozvoje venkova
dotační titul – Obnova místních komunikací včetně mostních objektů. Do téhož dotačního
programu jsme také podali žádost o dotaci na opravu hřbitovní zdi, která v době, kdy čtete
tento zpravodaj, je již hotová. Celá stavba vyšla na 595 333,- Kč včetně DPH. Za kvalitně
odvedenou práci je potřeba poděkovat firmě K2 stavební Moravia, s.r.o. z Ostravy, která
zvítězila ve výběrovém řízení.
V loňském roce v době hlavních prázdnin probíhala rekonstrukce elektroinstalace ve
dvou budovách základní školy. I v letošním roce budeme v opravách pokračovat. V období
hlavních prázdnin proběhne rekonstrukce elektroinstalace v budově mateřské školy
a jídelny a v příštím roce se celá rekonstrukce dokončí a to v budově na nižším stupni
a v tělocvičně. V květnu 2019 proběhlo výběrové řízení na opravu elektroinstalace ve
všech třech budovách. Nejnižší cenovou nabídku ve výši 2 407 202,- Kč bez DPH podala
firma Karla Plačka z Píště, která již v roce 2018 provedla opravu elektroinstalace ve
správní budově a na vyšším stupni. I na tuto stavbu jsme podali žádost o dotaci do
dotačního titulu – Rekonstrukce a přestavba veřejných budov. Bohužel, naše žádosti
nebyly doporučeny k financování a jsou zařazeny mezi náhradníky.
Začátkem července 2019 začnou práce na výstavbě kanalizace a propojení vodovodu
mezi obcemi Hať a Darkovice po pravé straně ve směru na Darkovice. Pitnou vodu
z místního vodovodu v Darkovicích bude obec Hať využívat jen v případě nenadálé
poruchy či krizové situace. Stavbu na základě výsledků výběrového řízení bude provádět
firma K2 stavební Moravia, s.r.o. z Ostravy. Práce budou probíhat při omezeném provozu
na komunikaci, a proto bude potřeba zvýšené bezpečnosti při průjezdu po této komunikaci.
Děkujeme za pochopení. V příštím roce pak bude po této straně komunikace vybudován
chodník a veřejné osvětlení, což výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti chodců
pohybujících se po této komunikaci.
3

V dubnu byla dokončena a uvedena do provozu cyklostezka poldr Pískovna – Příční,
která je určena chodcům a cyklistům. Bohužel není určena pro motorová vozidla, proto
Vás prosíme, abyste dopravní značku respektovali, a na uvedenou cyklostezku auty
nevjížděli. Děkujeme. V letošním roce se provede také oprava části účelové komunikace
Příční. Asfaltobetonový koberec bude položen od cyklostezky Krzyźanovická až po
napojení na cyklostezku k poldru Pískovna.
Jelikož se dětem a studentům blíží prázdniny a doba dovolených, přeji Vám klidné,
pohodové a nezapomenutelné zážitky z nadcházející dovolenkové sezóny, dny plné
sluníčka a šťastný návrat domů.
Mgr. Milan Šula, místostarosta

VYBRÁNO

-

-

-

ZE ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA
Zastupitelstvo se na svém 4. zasedání dne 12.6.2019 zabývalo především:
Schválením programu 4.zasedání ZO
Kontrolou plnění usnesení z 3.zasedání ZO
Informací o jednáních rady obce od posledního zasedání ZO
Závěrečným účtem obce za rok 2018 a Zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření
pro ÚSC Obec Hať za rok 2018
Veřejnoprávní smlouvou mezi Obcí Hať a Městskou policií Hlučín
Závěrečným účtem SOMH za rok 2018 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání SOMH
za rok 2018 a Zprávou o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2018
Žádostí MS Hubert Hať o změnu účelu poskytnuté dotace
Smlouvou o poskytnutí finančního příspěvku za účelem zajištění dopravní obslužnosti
na území MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko na přechodné období od
9.6.2019 -13.6.2020
Výsledkem hospodaření obce Hať k 31.5.2019
Smlouvou na dodávku plynu v rámci SOH s Pražskou plynárenskou, a.s., na rok 2020
Opravou účelové komunikace Příční mezi cyklostezkou poldr Pískovna – Příční
a cyklostezkou směrem na Křižanovice
Monitorováním obce Hať – kamerový systém
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
Cenovou nabídkou na vybudování doskočiště pro skok do dálky u ZŠ
Žádostí Unie rodičů o prominutí nájmu za pronájem KD pro pořádání dětského bazárku
Podmínkami nájmu tenisového kurtu v roce 2019
Zapojením obce v 3.výzvě Kotlíkových dotací – poskytování půjček občanům
Vyhodnocením poptávkového řízení na sadbové úpravy Křížové cesty
Vyhodnocením nabídek na zakázku Oprava oplocení hřbitovní zdi
Návrhem na zpracování digitálního povodňového plánu obce a vybudováním varovného
a výstražného systému
Projektovou dokumentací na ozelenění prostor u KD a u obchodu na dolní Hati
a vyhodnocením poptávkového řízení
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- Dodatkem č.5 k nájemní smlouvě se spol. ARRIVA MORAVA a.s. na nebytové
prostory
- Zajištěním bezpečnostního a zdravotního ořezu dubů na MK U Střediska
- Odprodejem majetku obce, malotraktoru, zájemci s nejvyšší nabídkovou cenou
- Poptávkovým řízením na kotlíkového specialistu pro obec Hať – 3.výzva kotlíkových
dotací
- Uzavřením Memorand o dlouhodobé spolupráci při realizaci projektu „ZŠ a MŠ Hať –
digitální jazyková učebna“ se ZŠ a MŠ Darkovice a Modelem klub Hať
- Příkazní smlouvou na poradenskou činnost a zpracování žádosti o dotaci do 6.výzvy
MAS Hlučínsko – IROP
- Posouzením nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Hať – oprava MK Višňová“
- Vyhlášením výběrového řízení na opravu elektroinstalace v p.o. ZŠ a MŠ Hať – pavilon
U2, MŠ, jídelna a tělocvična a vyhodnocením nabídek
- Vyhlášením výběrového řízení na stavbu propojovacího vodovodu mezi obcí Hať
a Darkovice, smlouvou o uzavření smlouvy budoucí na věcné břemeno a vyhodnocením
veřejné zakázky na tyto stavební práce
- Žádostmi z.s. Linka bezpečí a nadačního fondu Pavla Novotného o finanční podporu
- Žádostí občana o posouzení a zhodnocení stavu stromů na hřbitově
- Uzavřením licenční smlouvy se z.s. OSA – Ochranný svaz autorský
- Žádostí majitelů pozemku o povolení snížení obrubníků pro zřízení vjezdu na pozemek
- Cenovou nabídkou na zpracování PD a žádosti o dotaci na rekonstrukci 4 kotelen v obci
- Oznámením občanům obce o plánované změně Územního plánu
- Zajištěním odděleného sběru odpadů
- Ukončením nájemní smlouvy na byt C – bytový dům U Střediska 14/6 a zveřejněním
záměru pronájmu
- Závěrečným účtem obce za rok 2018 a Zprávou o výsledku prozkoumání hospodaření
pro ÚSC obec Hať za rok 2018
- Uzavřením veřejnoprávní smlouvy s Městem Hlučín pro výkon činností Městské policie
Hlučín na katastru obce
- Pořádáním Dne obce Hať
- Žádostí Mysliveckého spolku Hubert Hať o změnu účelu poskytnuté dotace
- Zapojením p.o ZŠ a MŠ Hať do grantového programu Chytrá škola
- Závěrečným účtem SOMH za rok 2018, Zprávou o výsledku přezkoumání SOMH
a Zprávou o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2018
- Návrhem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti pro stavbu Rekonstrukce
mostů M8 a M9 (MK Višňová) s Povodím Odry s.p.
- Zajištěním dodatečným zemních úprav podél cyklostezky u poldru Pískovna
- Pořízením nového pianina do kulturního domu
- Odborným stanoviskem vypracovaným AOPK Ostrava o stavu lípy na farském dvoře
- Návrhem na výměnu dveří v budově MŠ na horní Hati
- Monitoringem komunitního plánování za rok 2018 – Plněním obecných cílů
Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko 2018-2022
- Zajištěním dopravní obslužnosti v MSK veřejnou linkovou dopravou – oblast Hlučínsko
na přechodné období
- Organizací žehnání nové křížové cesty
- Finančním příspěvkem a výsledkem výběrového řízení na stavbu Zateplení a fasáda
objektu TJ Sokol Hať
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BUDE VÁS ZAJÍMAT
Oznámení občanům obce Hať o změně Územního plánu
v k.ú. Hať
dle ustanovení § 46 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon)
Obec Hať oznamuje, že se začíná připravovat změna Územního plánu obce Hať.
Případní zájemci o změnu mohou své žádosti podávat na Obecním úřadě Hať na stavebním
odboru, k rukám paní Svatavy Jahnové, kancelář č. 24 do konce roku 2019.
Žádosti budou následně předány pořizovateli (MěÚ Hlučín), který k jednotlivým
žádostem vypracuje stanovisko a předloží je jako změnu ÚP Zastupitelstvu obce Hať
k rozhodnutí.
Zastupitelstvo rozhodne o každé žádosti, zda ji zařadí do změny ÚP či nikoliv.
V rámci procesu pořizování změny ÚP můžou k jednotlivým požadavkům uplatnit svá
stanoviska dotčené orgány, z nichž může vyplynout, že s některými požadavky nebudou
souhlasit a bude nutné je ze změny ÚP vypustit.
Apelujeme proto na případné zájemce o změnu ÚP, aby v případě zájmu neotáleli a své
žádosti podali v co možná nejkratší době, avšak nejpozději do prosince 2019. Na později
podané žádosti nebude brán zřetel, a tudíž nebudou zařazeny do změn na pořízení nového
ÚP a to z důvodu náročného procesu přípravy a zpracování změny ÚP. Tito zájemci si
změnu budou muset uhradit z vlastních nákladů.
Děkujeme za pochopení
S. Jahnová, stavební odbor

Recyklace – módní záležitost nebo správná věc pro naši
budoucnost?
O odpovědném přístupu k přírodě kolem nás, ochraně planety Země i o nevytváření
zbytečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý z nás. Dnes a denně na nás z médií
i sociálních sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk
nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy, jsou nedílnou součástí
uvědomělého způsobu života. Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost planety
i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty,
které odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete například i textil, kovy
a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného odběru, jen tak se mohou dostat
k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky
recyklaci využít více než 90 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny,
jakými jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě, a bude tak možné omezit
spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání
znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít, pokud by se látky z nerecyklovaných
zařízení dostaly do půdy, či do podzemních vod.
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Obyvatelé naší obce mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat
ve sběrném dvoře adresa: Hať, Na Stráni 2, každé první úterý v měsíci od 16.00
do 18.00 hod. nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Sběrné místo s malou sběrnou nádobou (MSN) je umístěno ve vestibulu Obecního
úřadu, ve vestibulu prodejny TEMPO, Lipová 8 a ve vestibulu prodejny TEMPO,
Lipová 223 a slouží pro odkládání kompaktních zářivek (= úsporné žárovky),
vysokotlakých výbojových světelných zdrojů (výbojky, LED žárovky).
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará o vše, co již nesvítí. Od ledna
2019 se navíc stará o ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto službu nabízí
městům a obcím zcela zdarma. Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete
odevzdat na více než 4400 sběrných míst, která společnost EKOLAMP po celé České
republice zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště. Sběrná místa jsou vybavena
vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby
jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na https://www.ekolamp.cz/

Vážení čtenáři,
dovolujeme si Vám představit Mobilní hospic
Strom života (dále jen Hospic), který sídlí v Novém
Jičíně. Našim heslem je: „ŽÍT DOBŘE, ZNAMENÁ
NEŽÍT JEN PRO SEBE“. Hospic funguje od května
2015 a poskytuje komplexní služby, což znamená
služby zdravotní i sociální. Náš tým, kterému odborně říkáme multidisciplinární, se skládá
z řad lékařů, zdravotních sester, sociálních pracovníků, psychoterapeutů, pastoračních
pracovníků, odlehčovacích asistentů (pracovníků v sociálních službách), dobrovolníků
apod., a toto všechno zprostředkováváme našim klientům a jejich rodinám v jejich
domácím prostředí. Tam, kde se cítí bezpečně, dobře, pohodlně. Staráme se, aby byl pro
tyto pacienty závěr jejich života co možná nejkvalitnější, aby netrpěli fyzicky ani
psychicky. Léčíme bolest a další symptomy spojené s nemocí, nikoli nemoc jako takovou.
Všichni naši pacienti jsou nevyléčitelně nemocní, většina z nich onkologicky. Byly u nich
již vyčerpány všechny možnosti kurativní léčby a další možná léčba pro ně již neexistuje.
My umožnujeme těmto lidem všech věkových kategorií (včetně dětí) důstojně a kvalitně
prožít závěr svého života. Působnost těchto našich služeb je ve všech Moravských krajích.
V rámci sociálních služeb nabízíme odlehčovací služby (terénní forma) a odborné sociální
poradenství (terénní i ambulantní forma). Obě služby jsou samozřejmě registrovány.
Zmínili jsme, že nepomáháme jen pacientům/klientům, ale i jejich rodinám, příbuzným,
přátelům, včetně dětí, kteří jsou součástí životů našich pacientů a i jim chceme být
nápomocni v jejich těžkém období. Snažíme se o to, aby nikdo nebyl sám, aby měli lidé na
výběr, kde chtějí strávit poslední chvíle života, aby netrpěli, aby jejich osobní příběh nebyl
zapomenut. A tuto naší pomoc můžeme poskytovat díky dotacím a darům, ať už jsou to
prostředky malé nebo velké, věřte, že všech si vážíme a díky nim, zde můžeme být pro
naše pacienty a jejich blízké. „Děkuji“ je pouhé slovo, ale věřte, že jej vyslovujeme
s obrovskou vděčností. Vidíme, že naše práce má smysl a vidíme to u našich pacientů
i klientů a jejich blízkých, kteří nám děkují, že na to nejsou sami. Tuto vděčnost přenášíme
alespoň touto formou. Děkujeme.
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V případě, že potřebujete pomoci, nebojte se na nás obrátit na níže uvedené
kontakty:
► Potřebujete hospicové služby? Volejte paní Janu Wasilovou, 553 038 016 nebo pište na
e-mail wasilova@zivotastrom.cz
► Potřebujete odlehčovací služby? Volejte paní Anetu Badžgoňovou, 604 144 504 nebo
pište odlehcovaci@zivotastrom.cz
► Potřebujete poradenské služby? Volejte paní Marii Dorazilovou, 734 571 194 nebo pište
dorazilova@zivotastrom.cz
Andělé Stromu života pobočný spolek Moravskoslezský kraj
Korespondenční adresa a provozovna: Kostelní 71/37, Nový Jičín 74101
IČ: 03632661
Telefon: +420 553 038 016, Email: info@zivotastrom.cz, Web: www.zivotastrom.cz

dTest: V brynze žijí bilióny bakterií
Ovčí mléko je při výrobě brynzy nepostradatelné. Na Slovensku musí brynza
obsahovat alespoň 50 % ovčího sýra, česká legislativa ale minimální podíl ovčí složky
nepředepisuje. Časopis dTest otestoval kvalitu brynzy z maloobchodů a zjistil, že obsahují
od 27 do 100 procent ovčího sýra, zbytek tvoří kravský sýr. Tři výrobci klamali o složení
brynzy na obalu.
Spotřebitelská organizace dTest nakoupila v českých obchodech 10 vzorků brynzy –
jednu polskou, dvě české a sedm slovenských. Experti v laboratoři zjišťovali, kolik
obsahují ovčího sýra, měřili tučnost výrobků a počet mikroorganismů, které v brynze žijí.
Kvůli možné nákaze listeriózou se brynzy nejvíce obávají těhotné ženy. Nemoc
způsobená bakterií Listeria monocytogenes může mít v těhotenství, u novorozenců
a oslabených osob velmi nebezpečné následky. „V žádné z testovaných brynz jsme
nežádoucí listerie naštěstí nenašli. Problémem nejsou ani bakterie Escherichia coli, jejich
nepřítomnost vypovídá o čistotě výroby brynzy a správném skladování,“ konstatuje Hana
Hoffmannová, šéfredaktorka časopisu dTest.
Za svou typickou chuť a vůni brynza vděčí i směsi mikroorganismů, které se do ní
dostávají spolu s ovčím sýrem. Především jde o bakterie mléčného kvašení rodů
Lactobacillus, Lactococcus, Streptococcus, Enterococcus a kvasinky Kluyveromyces
marxianus a Geotrichum candidum. „V jednom gramu brynzy jsme napočítali až desítky
bilionů prospěšných bakterií mléčného kvašení. S tak potěšujícím výsledkem jsme se
u jiných fermentovaných potravin nesetkali. Můžeme říci, že v brynze je tisíckrát víc
bakterií mléčného kvašení než v řeckých jogurtech a milionkrát víc než v kysaném zelí,“
komentuje výsledky mikrobiologického vyšetření Hana Hoffmannová. Z testu dále
vyplynulo, že tepelně ošetřená brynza byla na bakterie mléčného kvašení nejchudší – žijí
v ní jen stovky bakterií.
Redakce dTestu odhalila tři případy klamání spotřebitele. Kvůli nepravdivým
informacím na obale v testu propadly slovenské výrobky Tesco Bryndza, Liptov Bryndza
a Zimní bryndza plnotučná z Kluknavské mlékárny. Tyto brynzy obsahovaly méně ovčího
sýra, než kolik slibovala etiketa.
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Součástí testu byla i ochutnávka. Většina brynz odešla ze senzorického posouzení
s dobrým hodnocením. Některé výrobky dostaly čtyřku za kyselou, štiplavou, nahořklou
až hnilobnou chuť.
Jak se brynza vyrábí?
Na začátku stojí čerstvé ovčí mléko, ze kterého se přídavkem syřidla (enzymů
srážejících mléčné bílkoviny) připraví takzvaný ovčí hrudkový sýr. Hrudkový sýr se
nechává sedm až osm dnů uzrát. Po očištění od zaschlé kůry se zralý sýr lisuje ve
speciálních vanách. Slisovaná hmota se následně drtí, mele, solí a míchá do stejnorodé
podoby. Výsledkem je sýr s přibližně 50 % tuku v sušině. Finálním krokem je balení do
dýhových obalů, případně do hliníkovo-papírové fólie či kelímků.
Převzato: dTest, o.p.s.

INFORMUJEME
♣ Odstávka přívodu pitné vody dne 2. 7. 2019
Dne 2.7.2019 bude v době od 7.00 do 17.00 hodin přerušena dodávka pitné vody v celé
obci kromě níže uvedených ulic:
- MK Lipová v úseku od křižovatky s MK Višňová směrem na dolní Hať
- MK Na Chromině od p. Gogolína směrem na dolní Hať
- dále MK U Bečvy, Dělená, Dolina, Mlýnská a Polní.
Odstávka se provádí z důvodu výměny vodovodního potrubí přes potok na MK Višňová.
Děkujeme za pochopení.
♣ Opis stavů vodoměrů za I.pololetí roku 2019
Oznamujeme občanům, že ve dnech 22.6. – 4.7.2019 budou pracovníci obce provádět
opisy stavů vodoměrů. Žádáme proto majitele nemovitostí, aby zpřístupnili vodoměry.
V případě nezastižení žádáme o nahlášení stavu vodoměru k 30.6.2019 na mail
kalvarova@obechat.cz (doložte fotografii vodoměru). Děkujeme.
♣ Platba vodného za I.pololetí roku 2019
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 I. pololetí roku 2019 proveďte v pokladně OÚ (přízemí)
v termínu od 19. srpna 2019 do 29. srpna 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
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♣ Výzva pro rodiče novorozenců
Vážení rodiče, stalo se již tradicí, že vítáme nové občánky na slavnostním setkání.
V Hati se letos uskuteční podruhé 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.

SPORT
AHL – Amatérská Hokejová Liga Kravaře
www.ahl-kravare.cz
Konečná tabulka po play-off 2018/2019
(v závorce umístění po základní části sezony)
1. HC Derby Kouty (3)
2. HC Buldoci Bohuslavice (1)
3. HC Otice (9)
4. HC Horní Lhota (11)
5. HC Kozmice (4)
6. AZ Pneu Jaktař (10)
7. HC Autodíly Pema (12)
8. HC Bolatice (18)
9. HC Peugeot (2)
10. HC Lipina Markvartovice (5)
11. HC Hať (6)
12. HC Monaco Kouty (7)

13. HC Laviny (8)
14. HC Cheguevara (13)
15. HC Mexico (17)
16. HC Isotra (19)
17. HC Prajz Hlučín (14)
18. HC Sharks Zábřeh (15)
19. HC Štěpánkovice (16)
20. HC Buldoci Branka (20)
21. HC Viking Jakartovice (21)
22. HC Sršni Píšť (22)
23. HC Kobeřice (23)
24. HC Storm (24)

KULTURA
Program Dne obce Hať 2019
15.00
16.15
17.30
19.00
20.45
22.00
22.30
00.00

Bořek Stavitel a jeho show
Pocta Waldemaru Matuškovi
Stanley Dixie Street Band
Milan Peroutka a Perutě
Mirai
ohňostroj
Krackhouse Family
taneční zábava
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SOUKROMÍ ZEMĚDĚLCI Z HATI
ZA PODPORY OBCE HAŤ
POŘÁDAJÍ

XXVI. DOŽÍNKY
25. 8. 2019
7:00 DĚKOVNÁ MŠE V KOSTELE SV. MATOUŠE
14:00 DOŽÍNKOVÝ PRŮVOD K HOSTINCI U SV.
MIKULÁŠE
Těšit se můžete na domácí dožínkové koláče a máslové
trubičky
Program zpestří „SILÁCKÁ SHOW“
K poslechu i tanci zahraje dechová kapela HLUČÍŇANKA

Doprovodný program:
VČELÍ KRÁLOVSTVÍ Z MARKVARTOVIC
TOMBOLA
SKÁKACÍ HRADY A BUMPER BALLS
TVOŘIVÝ A NAUČNÝ KOUTEK PRO DĚTI I DOSPĚLÉ

OBČERSTVENÍ ZAJIŠŤUJÍ HASIČI HAŤ
A HOSTINEC U SV. MIKULÁŠE
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Muzeum Hlučínska ovládli Vládci noci
To tu ještě nebylo. Hlučínský
zámek už zažil ledasco – v jeho
zdech žila paní kněžna, vojenská
posádka, úředníci i učni. Nyní se zde
ovšem zabydlela divoká zvěř.
Nejedná se přitom o živá zvířata,
nýbrž o zdařilé dermoplastické
preparáty, které jsou součástí
originální výstavy Vládci noci. Jak
již napovídá samotný název,
přibližuje výstava svět živočichů,
jejichž aktivita začíná za soumraku
a vrcholí v noci. Muzeum se tak
proměnilo v přirozené prostředí
těchto zvířat a návštěvník si musí
projít mokřadem, lesem, loukou, ale i
obyčejným vesnickým dvorkem. To
vše odhalí v úplné tmě pouze za svitu
baterky, neboť co by to bylo za
výstavu o nočním životě, kdyby se
odehrávala za denního světla?
Smyslem výstavy je nejen přinést
nevšední zážitek, ale především
informovat veřejnost o pestrosti
nočního života a faktorech, které
zvířata v dnešní rozvinuté civilizaci
ohrožují. Návštěvník se tak dozví, jak dalekosáhlý problém představuje světelný smog,
nebo kolik lesní zvěře zahyne ročně pod koly aut. Na výstavě se představí více než 50
živočišných druhů, jež do Hlučína zavítaly téměř z celého Českého Slezska, ba i z Moravy.
Preparáty ochotně zapůjčilo Muzeum Beskyd Frýdek-Místek, Muzeum v Bruntále,
Muzeum Kroměřížska, Muzeum Novojičínska, Muzeum Těšínska, Natura Opava,
Ostravské muzeum a Slezské zemské muzeum a Slovácké muzeum v Uherském Hradišti.
Výstava bude k vidění v Muzeu Hlučínska až do 10. listopadu 2019.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Co se událo v naší škole
Také v posledním čtvrtletí byli naši žáci úspěšní v mnoha soutěžích. A. Olšarová (8. A)
získala 1. místo v krajském kole olympiády v němčině a postoupila do ústředního kola
v Praze. M. Vilčová (7. A) obsadila 1. místo v okresních kolech matematické
olympiády a Pythagoriády, a také se zúčastnila krajského kola zeměpisné olympiády.
D. Vicenec (7. A) byl úspěšným řešitelem okresního kola Pythagoriády. Úspěšnou
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řešitelkou okresního kola matematické olympiády byla T. Bočková (5. A). A. Tomová
(8. A) skončila na 4. místě celostátní anglické soutěže My hero (Můj hrdina), a také
získala čestné uznání v soutěži Voda pro život. N. Žárská (8. A) se umístila na 1. místě
v celorepublikové soutěži Voda pro život v kategorii poezie. V soutěži vyhlášené MSK
Ostrava a Opolským vojvodstvím s názvem " Znám současnost, historii a kulturu našich
sousedů Poláků" o nejlepší multimediální prezentaci získala T. Štěpánová (9. A) 1. místo
v kategorii II. stupeň ZŠ. Žákyně D. Czichoňová, S. Návratová, J. Návratová, J. Štěpánová
a A. Sobotíková (4. A) byly oceněny čestným uznáním ve výtvarné soutěži U babičky
v kuchyni. Naši deváťáci E. Jarošová, E. Kielarová, O. Šústek, T. Štěpánová
a T. Kamrlová vyhráli v soutěži České televize Už tam budem? – tento díl bude vysílán
v říjnu.
Vybraní žáci se zúčastnili Atletického mistrovství škol Hlučínska, kde obsadili
bronzovou pozici. Dovezli také pár medailí pro jednotlivce. Reprezentanti naší školy:
Polcar V., Radošovský J., Mikula K., Skotnica T., Markovská N., Marčáková E., Pyš K.,
Konetzná P., Baďurová N., Pěnták M., Janoš Š., Hruška O., Václavíková L., Gajda T.,
Zerzavá M., Sedláčková K., Fuljer P., Marčák A., Starowicz D., Šústková V.,
Gajdošíková E., Tichopádová N., Pyšová M., Bočková T. Nejlepší umístění našich žáků:
1. místo ve skoku z místa: Polcar V. (3. tř.), 1. místo v běhu na 50m: Janoš Š. (4. tř.), 1.
místo v hodu míčkem: Fuljer P. (5. tř.).
Také proběhla Příhraniční olympiáda v Píšti mezi základními školami okolních obcí
(Hať, Šilheřovice, Píšť, Krzyzanowice), ve které naše škola obsadila 1. místo.
Reprezentanti: Mladší kategorie (6. – 7. třída) – Kupka Š., Ksenič Š., Plaček J., Plaček L.,
Sedláček L., Kubík V., Vilčová M., Lipnická M., Pončíková N., Šubrtová J., Štěpánová J.
Starší kategorie (8. – 9. třída) – Martinák T., Vařecha J., Janiš M., Jaroš Š., Prchala J.,
Šústek O., Vilášková M., Zháňalová E., Jarošová E., Kielarová E., Kalvarová M.
Nejlepší umístění našich žáků:
1. místo - FOTBAL (ml. kat.) – Kupka Š., Kubík V., Plaček J., Pončíková N., Lipnická M.
1. místo - FLORBAL (st. kat.) – Šústek O., Jaroš Š., Kielarová E.
1. místo - FLORBAL (ml. kat.) – Plaček L., Ksenič Š., Šubrtová J.
1. místo - Přespolní běh (ml. kat.) – Lipnická M. a (st. kat.) – Kielarová E.
Gratulujeme všem žákům, kteří naši školu úspěšně reprezentovali v jakýchkoliv
soutěžích!
Vybraní žáci se zúčastnili přátelského turnaje ve florbalu s žáky z Bienkowic, proběhly
další preventivní programy, dopravní výchova, Den Země, návštěva OZO, Den zdraví,
a také jsme si připomněli význam květnových státních svátků. Žáci nižšího stupně zhlédli
poučný program o dravcích. Žáci vyššího stupně nacvičili a zahráli ostatním spolužákům
pohádky v angličtině, němčině a v ruštině. Celá škola jela do kina v Ostravě. Někteří
vystoupili v KD u příležitosti Dne matek. Žáci 4. třídy absolvovali školu v přírodě.
Uskutečnily se třídní výlety.
Zájemci z 6. -9. třídy jeli na zájezd do Rakouska a Německa: První den jsme navštívili
město Salzburg, kde jsme si prohlédli zámecké zahrady Mirabellgarten, bývalou. Poté jsme
jeli lanovkou na pevnost s nádherným výhledem na celé město, a samozřejmě jsme se
prošli i známou Obilnou uličkou, ve které stojí Mozartův rodný dům. Druhý den jsme jeli
na zámek Hellbrunn s vodními hrátkami v zahradách. Také jsme navštívili Obersalzberg,
kde se nachází dokumentační centrum s informacemi o Hitlerově době a bunkr,
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a odpoledne jsme jeli k nejčistšímu jezeru v Evropě – Königssee, po kterém jsme se plavili
lodí. Večer jsme si prohlédli městečko Berchtesgaden, ve kterém jsme byli ubytováni. Třetí
den jsme prošli dech beroucí soutěskou Lammerklamm a prohlédli si město Hallstatt
a tamní solné doly. Fotografie a také reakce žáků jsou na školním webu. Nejvíce se jim
(kromě dobré atmosféry zájezdu) líbily Alpy a tamní památky.
Pro rodiče bylo uspořádáno setkání s odborníky na téma Kyberšikana aj. Děkujeme
Sdružení rodičů, které nachystalo letní kino. Také ještě proběhnou workshopy pro na
různá témata a vystoupení taneční skupiny Impuls v KD.
V červnu osmáci navštíví Střední školu hotelnictví v Šilheřovicích a zúčastní se
branného závodu v Opavě. Celá škola se pak zúčastní branného dne v Hati zaměřeného na
chování v mimořádných situacích. A pak už nás čeká vysvědčení.

Všem žákům přejeme krásné prázdniny!
Ukázky z prací našich žáků:
Aneta Tomová: My hero
My hero is my mother. She is my role model and
I never want to lose her. She is kind, sensible and
she always advises me. Her job is a teacher in the
first class. She loves sunbathing and therefore we
go to the sea every year. In autumn we go
mushrooming, because she likes mushrooms, but
I am the only person in our family who doesn´t like
mushrooms. She doesn´t like beet, but I love it. She
is still smiling, although she sometimes doesn´t
have it easy with me. Despite the fact that we
sometimes have different opinions about fashion or
other things, we can always share opinions and
don´t argue. Sometimes I feel sorry for her because
she is always busy and is in charge of a lot of
things, but I try to help her. She is the best mother
in the world and I am so proud to be her daughter.

Natálie Žárská: Báseň o vodě - Pramínek štěstí
Vodo, vodičko,
spusť se nám maličko.
V naší vesnici,
mám jednu sklenici,
v které nic není, doba se mění.
Vody jsem si nevážila,
a teď abych tu na suchu byla.
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Vodičko milá, až já tě najdu,
vezmu si tě s sebou,
bude mi tu blaze s tebou.
Všechno se tu v pusto mění,
a nic už se nezelení.
I ta krásná louka, na které jsem sedávala,
a s ostatníma jsem si hrála.
Všude je tu prach a špína,
není už tu ani hlína.
Dýchat se tu nedá,
prach se s větrem zvedá.

Do lesa jsem vyrazila,
starou paní navštívila.
Dala mi hned dobrou radu,
kde já si tě, vodo, najdu.
Za skalami vysokými,
a hlubokým lesem.
Ptala jsem se sebe, kde jsem.
Potkala jsem lištičku,
která nesla lahvičku.
Já se lišky optala,
kde bych vodu sehnala.
Řekla mi, že nemá zdání,
ale že mám najít kámen přání, ten mi to prý prozradí.
Spatřila jsem kámen krásný,
byl to ale křišťál jasný.
Voda se v něm čeřila, jak jsem ho tu spatřila.
A promluvila: „Prosím, vodu nám dej,
cokoliv za to chtěj“.
Z kamene se ozval hlas: „Život za život musíš dát a ne si jenom něco přát, za
dary se musí platit, a proto se musíš navždy ztratit. Místo mě tu budeš žít a já
už můžu v klidu jít.“
Musela jsem souhlasit, aby lidé
mohli žít.
Křišťál vodu proměnil,
a kdo vodu spatřil pil.
Vesničané jásali, všichni nadšeně
tleskali.
Takhle končí báseň má,
já v kameni ukrytá.
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ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Závod Bugatti Step prověřil schopnosti terénních strojů
V sobotu 11. května pořádal Model klubu Hať soutěž s názvem Bugatti Step.
Principem závodu Bugatti Step byl průjezd terénní trati s malotraktorem, terénním vozem
nebo motocyklem. Událost se konala v areálu bývalé skládky v obci Hať v ulici Pod
Olšinou.
V závodu se hodnotilo
projetí dvou okruhů terénní trati
za stejný čas, přičemž soutěžní
kola se od sebe odčítala.
Vítězem se stal závodník
s nejmenším rozdílem zajetých
časů.
V závodu
proto
nerozhodovala rychlost, ale
především řidičské schopnosti
a plynulost průjezdu tratě. Tyto
nevšední
závody
přitáhly
obrovskou pozornost nejen
diváků, ale také závodníků,
kterým děkujeme za účast.
Výsledky Bugatti Step 2019
Kategorie Buggy:
Kategorie Hobby:
Kategorie Junior:
1. Tomáš Plaček
1. David Biernát
1. Linda Víchová
2. Günther Gajda
2. Petr Návrat
2. Tadeáš Gajda
3. Radek Heczko
3. Petr Škovránek
3. Veronika Víchová
Výhercům a všem zúčastněným závodníkům gratulujeme! Kompletní výsledky včetně
fotogalerie naleznete na stránkách www.modelklubhat.blogspot.com a na
www.facebook.com/modelklubhat/. Za fotografie děkujeme Martinovi Kusynovi.
Model klub Hať

Do Hati se slétli piloti z celé České republiky. Cílem byl
Navigační pohár Petra Tučka
V sobotu 18. května patřil vzdušný prostor nad Opavskem ultralehkým letadlům. Do
Hati se slétli piloti z celé republiky, aby se zúčastnili navigační letecké soutěže, kterou
pořádal Model klub Hať. Při této příležitosti měli diváci možnost vidět téměř tři desítky
nádherných letounů.
Model klub Hať v polovině května pořádal druhé kolo Navigačního poháru Petra
Tučka. Celorepublikové letecké soutěže, která se jako jediná konala v Moravskoslezském
kraji, se zúčastnilo 27 soutěžních posádek. Do Hati přiletěli piloti z Šumavy, Českých
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Budějovic, Prahy, Krkonoš a z dalších vzdálených míst. Principem soutěže bylo proletět
stanovenou trať s využitím navigačních dovedností závislých na letecké mapě,
orientačních bodech, rychlosti a času. Používání GPS navigace je obecně v soutěži
zakázáno.
„Letecká trať vedla
přes
Hlučínsko
a Opavsko. Na celkem
108 km bylo stanoveno
osm otočných bodů. Pro
získání více bodů museli
piloti zaznamenat do
mapy dva znaky, které se
na trati nacházely a také
čtrnáct
míst,
které
obdrželi
na
fotografiích,“ vysvětluje
ředitel soutěže Martin
Mikolajek. Jednotlivé
body se do mapy
zakreslovaly s přesností pouhých dvou milimetrů. Na závěr na piloty čekala hodnocená
přesnost přistání. Po soutěžním letu se kontrola trati vyhodnotila za pomoci GPS
zapisovačů, které zaznamenávaly let každé posádky.
Model klub Hať reprezentovaly posádky Günther Gajda, Vojtěch Cima a Jiří Plaček,
Petr Škovránek, které v tomto složení letěly soutěž poprvé. Posádka Jiří Plaček, Petr
Škovránek se umístili na osmém místě a posádka Günther Gajda, Vojtěch Cima zaujala
jedenáctou příčku. Všem zúčastněným gratulujeme! Fotogalerii z Navigačního poháru
Petra Tučka naleznete na stránkách www.modelklubhat.blogspot.com a na
www.facebook.com/modelklubhat/.
Výsledky 2. kola Navigačního poháru Petra Tučka
Kategorie sportovní dvoumístné

Kategorie ekreačnídvoumístné

1. Velát Marek, Zichová Anna

1. Brůna Antonín, Schwarzová Iveta

2. Běhounek Lukáš, Bobek Kryštof

2. Šimík Vladimír, Šimík Petr

3. Tučan Vláďa, Kavková Ráďa

3. Ježek Miroslav, Ježek Jiří

Závěrem bychom chtěli poděkovat Sboru dobrovolných hasičů Hať, za požární dozor,
organizačnímu týmu Model klubu Hať, Martinu Kusynovi za skvělou fotodokumentaci
soutěže a také obci Hať za celkovou podporu. V neposlední řadě děkujeme všem divákům,
kteří se na Navigační pohár Petra Tučka přišli podívat. Těšíme se na shledání na dalších
akcích.
Model klub Hať
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ZO ČSZ v Hati
V sobotu 11.5.2019 jsme uskutečnili
jednodenní autobusový výlet do polského
města Pszczyna nejen pro milovníky
kulturních památek, ale i zahradničení.
Hlavní pamětihodností tohoto malebného
slezského městečka Pszczyna, je krásný
neobarokní zámek, také známý díky
kněžně Daisy a přezdívaný jako polská
Versailles,
s okolními
zámeckými
zahradami
a
množstvím
vodních ploch a jezírek. Po
nádherné prohlídce zámku
a procházce po rozlehlých
zahradách
jsme
spěchali
navštívit další atrakci Pszczyny
- oboru zubrů, kteří zde byli
chování již od 19. století.
Někteří z nás ještě stihli
prohlídku skanzenu lidové
vesnice s vodním mlýnem
a prohlídku knížecí konírny.

Pro občerstvení jsme využili
blízké historické centrum města
rynku.
V odpoledních
hodinách jsme přejeli do
zahradnictví
Kapias
v Goczalkowicích, spojeného
s prodejem sazenic a květin
a taky
občerstvením
v restauraci. Nejvíce nás ale
nadchla prohlídka nádherných
rozlehlých okrasných zahrad.
Výlet se nám velice vydařil,
měli jsme krásné slunečné
počasí a prožili jsme hezké
okamžiky.
Blíží se termín oslavy Dne obce 29.6.2019 a proto chceme pozvat návštěvníky těchto
obecních dnů k našeho stánku, kde budeme prodávat čerstvě upečené koláče, buchty
a trubičky.
Za ČZS v Hati Rita Nedělová
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Červen měsíc myslivosti
Myslivost a myslivecké tradice jsou velmi staré, staré několik staletí, ale jen jedna je
stará letos 60 let. Je to právě ČERVEN - Měsíc myslivosti a ochrany přírody. Krásná
příroda, která nás obklopuje, láká občany k návštěvě. Nejen proto, aby byla naše návštěva
přírody spojena s příjemnými prožitky, ale také z důvodu zlepšení života zvěře v honitbě,
provádějí myslivci z Hati od začátku roku tradiční úklid a čistění lesa. Samozřejmě nemůže
chybět výsadba nových stromků. Jsou to důležité příspěvky našich myslivců ke zlepšení

vzhledu společného životního prostředí. Myslivci si dobře uvědomují, že trvalá zeleň
v krajině má nejen pro volně žijící živočichy, ale také pro lidskou společnost nedozírný
význam. Proto považují za svou povinnost zachovat přírodní pestrost i pro další generace.
Uvedené práce jsou zároveň dalšími pozitivními kroky k získání lepší prestiže mezi
laickou veřejností, která bohužel někdy vidí myslivce pouze jako lovce. Veřejnost by si
měla uvědomit, že myslivost v současném pojetí má pro naši přírodu velký význam!
A naopak je na samotných členech Hubertova cechu, zda si dovedou toto své místo na
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slunci uhájit. Za myslivce z MS Hubert Hať můžeme slíbit, že budeme nadále dbát na
dodržování slavných tradic české myslivosti a naší krásnou přírodu budeme chránit!

Myslivecká činnost nás myslivců však tímto zdaleka nekončí. Letos v Hati máme
v plánu patřit k nejaktivnějším organizacím. Pro veřejnost chystáme několik zajímavých
akcí, o kterých vás budeme včas informovat, případně se můžete dočíst na našich
facebookových stránkách s názvem: Myslivecká společnost Hubert Hať.
Myslivosti zdar!
Legerski Jan - MS Hubert Hať

INZERCE
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Lékárna Hať
PO: 8-16

Kostelní 791/3

ÚT: 10-16

747 16 Hať
tel. 597 589 889

ST: 8-16

lekarna.hat@centrum.cz

ČT: 8-14
PÁ: 8-14

Zajistíme pro Vás
Výdej léčivých přípravků na lék. předpis

Obvazový materiál

Zdr. pomůcky na poukaz

Kompresivní punčochy

Homeopatické přípravky

Pomůcky pro inkontinenci

Doplňky stravy, léčivé čaje
Zdravotní obuv Santé® a Medistyle®
Nutriční podpůrná výživa

Kosmetika
Zubní hygiena
Veterinární preparáty

Kojenecká výživa, koj. potřeby

a další...

Pracujeme s lékovou historií pacienta a na vyžádání
konzultujeme lékové interakce. Výhodou je odběr všech
užívaných léčiv na jednom místě.
Zajistíme objednávku léku nebo jiného lékárenského
sortimentu nejpozději do druhého pracovního dne.
(Platí v případě, že je produkt dostupný v běžné lékárenské distribuční síti v ČR)

!POZOR ZMĚNA!
V červenci a srpnu bude otevírací doba upravena:
PO, ČT, PÁ 8-13
ÚT 9-16, ST 8-16
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Cigánová Hedvika

84 let

Matuška Erhard

84 let

Kolaska Josef

84 let

Tesař Erich

83 let

Klemencová Eliška

83 let

Staš Rudolf

83 let

Cigánová Marie

83 let

Bortlíková Edeltauda

91 let

Štěpán Bernard

83 let

Gencová Edita

89 let

Matuška Karel

82 let

Kolasková Anna

89 let

Tylečková Alena

81 let

Lichorobiec Vladislav

88 let

Dvořáková Felicita

81 let

Plačková Gertruda

88 let

Kuchař Hubert

81 let

Ronczková Anna

88 let

Jiříková Lucie

81 let

Plaček Jiří

87 let

Kotula Alois

81 let

Tomalová Apolonie

86 let

Adamčíková Marie

81 let

Riemrová Anna

85 let

Šula Bernard

81 let

Baránková Marta

85 let

Plačková Lena

80 let

Kalvarová Gertruda

85 let

Mlynarčíková Zita

80 let

Vedení obce Hať přeje vše nejlepší a do dalších let hodně
zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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