VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém IX. zasedání zabývalo především:
- Zprávou o činnosti kontrolního a finančního výboru ZO za rok 2011
- Návrhem plánu činnosti pro kontrolní výbor a finanční výbor ZO na rok 2012
- Zprávou o činnosti p.o. Základní škola a mateřská škola Hať za školní rok 2010-2011
- Návrhem na úplatný převod pozemku p.č.1558/149 k.ú. Hať z vlastnictví fyzické
osoby do majetku obce
- Návrhem na úplatný převod pozemků, které tvoří část MK Na Chromině, z vlastnictví
ZP Razová s.p. v likvidaci do majetku obce Hať
- Plánem zasedání ZO na rok 2012
- Výsledkem inventarizace majetku obce Hať provedené k 31.12.2011 včetně
inventarizace pozemků, závazků a pohledávek
- Návrhem rozpočtu obce na rok 2012 včetně návrhu na realizaci investičních akcí
financovaných z rozpočtu obce na rok 2012 a včetně rozpočtového výhledu obce Hať
na období let 2013-2015
- Zprávou o postupu prací na stavbách „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ a
„Výstavba TKR (telekomunikačních rozvodů) Hať“
- Opakovanou žádostí majitelů domu č.p.8, k.ú. Hať o prodej okolních pozemku p.č.
43/6 a části pozemku p.č. 43/4. K.ú Hať
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Přípravou výstavby TKR v obci Hať
- Majetkoprávním vypořádáním pozemku p.č. 1558/149 k.ú Hať, tj. úplatným
převodem z vlastnictví fyzické osoby do majetku obce Hať
- Návrhem na uzavření smlouvy o dílo se společností ARTORY s.r.o. se sídlem
v Šumperku na zpracování žádosti o dotaci včetně provedení výběrového řízení
k projektu „Výstavba dětského hřiště na dolní části obce“
- Výběrem nejvhodnějšího dodavatele technologie ČOV z nabídek předložených
zhotovitelem stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“ společností VOKD a.s.
- Návrhem na uzavření smlouvy o zániku věcného břemene k pozemku p.č. 12/1 k.ú
Hať dotčeného stavbou vodovodního řádu
- Návrhem na změnu trasy hyppostezky vedené na katastru obce Hať
- Návrhem na prodloužení pracovní smlouvy s pracovníkem zaměstnaným v obci Hať
na veřejně prospěšných pracích
- Návrhem na vydání kladného stanoviska ke Změně č.1 Územního plánu obce
Darkovice
- Žádostí společnosti ČEZ Distribuce o schválení věcného břemene na pozemky
dotčené stavbou přípojky NN k novostavbě rod. Domu
- Zprávou Policie ČR, obvodní odd. Hlučín, o stavu veřejného pořádku za rok 2011
v obci Hať

-

-

Nabídkou Zemědělského podniku Razová s.p. v likvidaci na odkoupení pozemků,
které jsou součástí MK Na Chromině do vlastnictví obce za cenu předloženou
majitelem
Nabídkou společnosti 5 Points Group, a.s., se sídlem v Ostravě na zajištění
bezpečnostních hlídek v obci
Přípravou IX.zasedání ZO
Návrhem na zařazení mezi stavby realizované z rozpočtu obce na rok 2012 opravy
komunikací Na Stavech, Lipová a Záhumenní
Návrhem na vypsání výběrového řízení na zhotovitele stavby „TKR v obci Hať“
Žádostí p.o. ZŠ a MŠ Hať o vydání souhlasu k převedení zlepšeného hospodářského
výsledku za rok 2011 do rezervního fondu organizace
Žádostí fyzické osoby o pronájem pozemku p.č. 2914 a 2890 k.ú Hať
Návrhem na provedení identifikace uživatelů pozemků, které byly v rámci KPÚ
převedeny do majetku obce pro účely budování komunikací, biokoridorů, biocenter a
ostatních společných zařízení s tím, že s uživateli bude do doby realizace uvedených
staveb sepsána nájemní smlouva

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Stavba „Hať – ČOV a splašková kanalizace“
Stavební práce na stavbě ČOV
pokračují nepřetržitě. Konec ledna a
začátek února letošního roku byl ve
znamení téměř arktických mrazů. I přes
tyto špatné až kruté podmínky
pracovníci generálního dodavatele
stavby společnosti VOKD, a.s., na
stavbě pokračovali.

V minulém čísle zpravodaje jsem Vás
informoval o tom, že byla zabetonována
základová deska jímek ČOV. Jak jsem
se již zmínil o nevlídných klimatických
podmínkách, tak i v těchto se provádělo
armování a bednění stěn nádrží ČOV.
Vedení stavby využilo zlepšení počasí
a 17.2.2012 byla zabetonována první
část stěn ČOV. V polovině března byla

provedena poslední betonáž na nádržích ČOV, byl zabetonován strop na denitrifikační
nádrži. V současné době jsou aktivační nádrže napuštěny vodou a provádí se zkouška
těsnosti, propustnosti stěn. Tolik ve stručnosti k průběhu prací na výstavbě ČOV.
Dne 22.3.2012 proběhl již pátý kontrolní den na stavbě. Dodavatelem stavby VOKD
a.s. byly předloženy tři návrhy na dodavatele technologie ČOV a dodavatele technologie
domovních čerpacích šachet.
Zastupitelstvo obce rozhodlo a doporučilo dodavateli stavby vybavit ČOV technologií
VODA CZ, s.r.o. z Hradce Králové, domovní čerpací šachty budou osazeny technologií a
čerpadly společnosti SIGMA 1868 spol. s r.o. Lutín.
Vážení spoluobčané, o dalším průběhu stavby „Hať – ČOV a splašková kanalizace“,
tzn. kde a na kterých úsecích budou zahájeny výkopové práce, budete předem řádně
informováni.
Werner Vyletělek, místostarosta

Informace o možnostech pronájmů bytů v Domě
s malometrážními byty pro důchodce v Darkovicích.

Dům s malometrážními byty v Darkovicích se nachází v klidné části obce na ulici
Kostelní vedle Kostela sv. Hedviky.
V Domě s malometrážními byty pro důchodce v Darkovicích je celkem 12
samostatných bytů o velikosti 26 m2 až 44 m2. 10 bytů je jednopokojových a 2 byty jsou
dvoupokojové.
Každý byt má svou předsíňku, koupelnu se sprchou a WC, vše je přizpůsobené pro
osoby s omezenou pohyblivostí. Byty jsou vybaveny kuchyňskou linkou s dvou
plotýnkovou varnou deskou. V kuchyňské lince je prostor pro zabudování vlastní pečící
trouby.
Celý objekt je bezbariérový, je zde výtah do 1. patra, takže je bydlení vhodné i pro
osoby se sníženou pohyblivostí či na vozíčku.

V budově se dále nachází společenská místnost se společnou jídelnou, kde se mohou
obyvatelé scházet k různým činnostem během dne. Nájemníci si ji budou moci
zarezervovat i pro konání svých rodinných oslav, a to zcela zdarma. Veškeré návštěvy
mohou nájemníci přijímat jak ve svých bytech, tak v této společenské místnosti.
Za domem jsou vydlážděné venkovní terasy, na něž bude navazovat okrasná zahrada.
Tyto prostory budou vybaveny zahradním nábytkem, aby i zde mohli obyvatelé domu
v létě trávit svůj čas.
V Domě s malometrážními byty pro důchodce nebude zajištěna žádná pečovatelská
služba (obsluha), ale obec uzavřela dohodu s Charitou Hlučín, která bude zájemcům
v případě potřeby poskytovat služby tak, jak to činí v domácnostech. Rovněž zde bude
možnost dovážky obědů.
Nájemné bytu bude dle velikosti bytu. Cena za 1 m2 je 54,40 Kč. Například nájemné
za byt o výměře 26 m2 činí 1420,- Kč za 1 měsíc, za byt o výměře 44 m2 činí 2400,- Kč/1
měsíc.
Kromě nájemného budou nájemníci platit měsíčně zálohu na ostatní služby v celkové
výši 1500,- Kč. Jedná se o zálohu na vytápění bytu plynem, osvětlení a vytápění
společných prostor, odvoz odpadu, teplou vodu, provoz a údržba výtahu, úklid společných
prostor.
Vzhledem k tomu, že je budova zateplená, budou náklady na vytápění bytů podstatně
nižší, než je tomu ve starším rodinném domku.
Elektřinu v jednotlivých bytech si nájemníci budou platit sami přímo ČEZu, každý
bude mít svůj elektroměr.
Rovněž pro odběr vody bude mít každý svůj vodoměr a nájemníci si vodu budou platit,
jako všichni občané Darkovic, 2 x ročně podle jejich skutečného odběru.
Podmínkou pro přidělení bytu je dosažení věku 70 let. Osoba mladší musí mít
přiznaný I. stupeň závislosti dle zákona o sociálních službách (příspěvek na péči). Žadatel
nesmí být vlastníkem rodinného domu nebo bytu.
Pokud máte zájem o nezávaznou prohlídku domu a bytů, kontaktujte Obecní úřad
Darkovice. Velice rádi Vám to umožníme.
V případě zájmu o přidělení bytu kontaktujte rovněž Obecní úřad Darkovice.
Bližší informace obdržíte na Obecním úřadě v Darkovicích, telefon 595051105,
email: obecdarkovice@volny.cz

Zpráva o stavu veřejného pořádku za rok 2011
Obvodní oddělení Policie České republiky v Hlučíně zaslalo obci Hať Zprávu o stavu
veřejného pořádku za rok 2011. Níže uvádíme některé převzaté údaje, které by Vás mohly
zajímat.
OO PČR Hlučín působí na katastrálním území 15 obcí o celkové rozloze 171km2 a
jejich úkolem je chránit život, majetek a veřejný pořádek pro asi 43000 obyvatel.
V současné době zde slouží 40 policistů, pro Hať je přidělen policista prap. Martin Oleják.
V roce 2011 byl na celém území působnosti OO PČR Hlučín zaznamenám nárůst
protiprávního jednání, a to zejména trestných činů. Zatímco v roce 2010 bylo prověřováno
526 trestných činů, v roce 2011 to bylo už 830 skutků. Došlo tedy k nárůstu o 57,8%.
Nejvyšší podíl trestné činnosti tvoří majetkové trestné činy (např. krádeže, podvody), dále
násilné a mravnostní skutky (trestné činy proti životu a zdraví, výtržnictví), hospodářská
trestná činnost, trestné činy na úseku životního prostředí a zbývající trestná činnost tedy
např. činy spáchané na úseku dopravy (řízení pod vlivem alkoholu nebo jiných
návykových látek, maření výkonu úředního rozhodnutí, apod.). Počet objasněných
trestných činů se zvýšil z 226 na 314 skutků v roce 2011.
V roce 2011 bylo na katastrálním území obce Hať prověřováno celkem 19 trestných
činů a evidováno 24 přestupků. U devíti trestných činů se podařilo zjistit jejich pachatele.
Největší podíl tvoří majetkové trestné činy a to zejména případy prostých krádeží a
případy krádeží vloupáním jak do rodinných domů, tak i vozidel, obchodů a restaurací.
Z celkového počtu prověřovaných trestných činů u OO PČR Hlučín za rok 2011 tvoří
trestné činy spáchané v naší obci podíl 2,29%. Oproti roku 2010 došlo k navýšení počtu
trestných činů z 16 na 19, tedy o 18,75%. Na úseku přestupků bylo evidováno celkem 24
skutků, kdy se jednalo zejména o přestupky na úseku dopravy, proti občanskému soužití a
proti majetku.
Z výše uvedeného vyplývá, že za poslední rok došlo ke zvýšení protiprávních jednání
nejen na území naší obce, ale i na území celého regionu Hlučínska. Tento nárůst je dle OO
PČR Hlučín zapříčiněn mnoha faktory. Mezi nejvýznačnější patří blízkost krajského města
a s tím související hustota obydlení, blízkost státních hranic a tím zvýšený nekontrolovaný
pohyb cizinců v oblasti, nedostatečný přístup obyvatel k ochraně vlastního majetku a
v neposlední řadě také zhoršující se ekonomická situace obyvatelstva. Ke zmírnění
současného trendu bude nutné zintenzivnit spolupráci Policie ČR se samosprávou a
občany, zvyšovat právní vědomí občanů a zlepšit jejich vztah k vlastnímu majetku a jeho
ochraně.
pk

VELIKONOCE – svátky jara
Původ Velikonoc
Oslavy Velikonoc sahají daleko do minulosti. Vycházejí z židovské slavnosti zvané pesach
- uchránění (odtud latinské, řecké a ruské pascha, naše pašije) na počest vysvobození Židů
z egyptského otroctví. Pro křesťany jsou nejdůležitějšími svátky v roce. Spojují se s

ukřižováním Ježíše Krista a jeho zmrtvýchvstáním. Jméno
Velikonoc je odvozeno od Velké noci (noc, kdy vstal Ježíš
Kristus z mrtvých). S obdobnými svátky se setkáváme i u
pohanů, kteří v tu dobu slavili příchod jara. Jejich oslava byla
provázena velkým množstvím zvyků a rituálů, které se v
jen málo pozměněné podobě dochovaly do dnešních dnů.
Termín Velikonoc
Velikonoce nemají přesně stanovené pevné datum. Konají se
vždy v neděli po prvním jarním úplňku po dni jarní rovnodennosti
- 21. března. Velikonoční neděle může připadat na kterékoliv datum mezi 22. březnem a
25. dubnem.
První tabulky v českých zemích s výpočtem Velikonoc sestavil známý pražský hvězdář
Jan Kepler. Letos připadá velikonoční pondělí na 9.duben.
Velikonoce jsou v Čechách vyvrcholením 40 denního postního období, které přichází po
veselém masopustu a začíná Popeleční středou. Popeleční středa je poslední středa před
1. nedělí postní.
Poslední týden postu se nazývá Pašijový, Svatý, též Veliký.
Pondělí
před Velikonocemi se nazývá Modré pondělí - název je odvozen od látky, která se ten den
vyvěšuje v kostele.
Úterý
se říká Šedivé - bylo bez zvláštních zvyků, uklízelo se obydlí, vymetaly se všechny
nečistoty.
Středa
před Božím hodem se nazývá Škaredá – též Sazometná středa, podle toho, že v tento den,
jak uvádí Bible, se Jidáš na Ježíše škaredil – zradil jej. Tento den se vymetaly komíny.
Podle lidové tradice se lidé v tento den na sebe nemají mračit, jinak se budou škaredit
každou středu v roce.
Těžiště Velikonoc je v následujících třech dnech: Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá
sobota, které jsou od II. vatikánského koncilu pojaty jako jeden celek - Triduum sacrum svaté třídení. Velikonoce vrcholí slavností Zmrtvýchvstání Páně na Bílou sobotu nebo jako
noční slavnost vyústí na Hod boží velikonoční.
Čtvrtek - Zelený čtvrtek
název je snad odvozen od zeleného mešního roucha, které se v tento den užívá. Dle Bible
se v tento den konala v Getsemanské zahradě Poslední večeře Ježíše Krista. Byl při ní
zatčen. Na Zelený čtvrtek se také naposledy před Velikonocemi rozezní zvony. Říká se, že
odlétají do Říma, znovu zazní až na Bílou sobotu při zpěvu Gloria. Jejich zvuk bývá
v některých oblastech nahrazen řehtačkami a klapačkami.
Mezi zvyky patří například brzké vstávání a omytí rosou (zabrání se nemocem), má se
sníst něco zeleného (člověk bude rok zdravý) a další. Také se pekly jidáše (pečivo z
kynutého těsta), které se namazaly medem.
Pátek - Velký pátek (Bolestný, Tichý)
je dnem hlubokého smutku. Dodržuje se velký půst. V noci ze čtvrtka na pátek je Ježíš
vyslýchán, souzen a v pátek pak odsouzen ke smrti na kříži a ukřižován. V kostelech se

upravuje "Boží hrob", čtou se pašije nebo předvádí pašijové hry. Prochází se křížová cesta
na památku Ježíšova utrpení a bolesti. Podle lidové tradice tento den lidé vstávali před
východem slunce, aby se omytím v potoce či řece uchránili nemocí a bolestí. Věřilo se, že
se země otevírá, aby vydala poklady. Ten den se podle pověsti otevírá i památný Blaník.
Byl to den bez práce, nepilo se mléko, nejedla se vejce, kuřáci nekouřili, chlapci vrkali a
klepali ve tři hodiny odpoledne. Dle tradice se tento den nesmí prát, neboť se říká, že
pradleny by namáčely prádlo do Kristovy krve, nesmí se rovněž hýbat se zemí,
nepracovalo se proto na poli ani v sadu. Také se nemá nic půjčovat, prodávat a darovat.
Sobota - Bílá sobota
Posledním postním dnem byla Bílá sobota (Veliká, Provodní), kdy bylo Ježíšovo tělo
sejmuto z kříže a uloženo do skalního hrobu. Po stránce liturgické se tento den konala jen
noční bohoslužba - tzv. vigilie (bdění). Dopoledne se před kostelem pálil a světil oheň
(pálení Jidáše), který si hospodyně odnášely na polínku domů, chlapci naposledy hrkali s
koledou. Večer všichni v kostele vítali Krista, jenž vstal z mrtvých. Z "Božího hrobu" se
vyzvedla monstrance s Nejsvětější svátostí a Kristova socha nebo obraz, které se nesly ve
slavném průvodu vzkříšení. Vrcholí velikonoční slavnosti - vigilie. Přichází Veliká noc, po
níž vznikl název celých svátků, při níž se oslavuje Zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Zvony se
vracejí z Říma. Končí půst, který trval 40 dní. Uklízelo se, bílilo, chystalo se vše na slavné
vzkříšení, pečou se a připravují obřadní a sváteční pokrmy - mazance a velikonoční
beránci, zdobí se vajíčka, pletou pomlázky.
Neděle - Boží hod velikonoční
1. neděli velikonoční se světily velikonoční pokrmy - beránek, mazanec, chléb, vejce a
víno, které měly připravit po dlouhém půstu tělo na návrat k tučnější stravě. Kdokoli přišel
do stavení, musel dostat kus posvěceného pokrmu. Jedla se velikonoční nádivka, skopové
a jehněčí maso a holoubata, předem posvěcená v kostele. Den vzkříšení Ježíše Krista.
Pondělí - Velikonoční pondělí
O Velikonočním pondělí se chodí se na pomlázku. Původně pohanský magický obřad k
zajištění plodnosti a zdraví, jehož se účastnili dospělí muži - z žen čerstvými metlami
(pomlázkami) vyháněli nemoci a polévali je mocnou živou vodou. Za tuto službu se jim
ženy odměňovaly zdobenými vejci jako příslibem skrytého, budoucího života. Později se
stal tento den hlavně zábavou pro děti, mládež ale i dospělé. Dodnes mládenci chodí za
děvčaty dům od domu s vlastnoručně vyrobenými nebo koupenými pomlázkami
splétanými z různého počtu vrbového proutí, které jsou na koncích zdobené
pestrobarevnými stuhami. Malí i velcí koledníci dostávají od vyšlehaných dívek zdobená
vajíčka, malé sladkosti nebo velikonoční perníčky. Zvláštní pozornost si zaslouží i
rýmované říkačky "velikonoční koledy", které obvykle celý rituál koledování provázejí.
Symboly a zvyky
Velikonoce jsou svátky jara, ve kterých se zcela prolnuly pohanské i křesťanské zvyky.
Tyto tradice bývají dodnes stále dodržované.
Symboly:
kříž, vajíčka, zajíček, pomlázka, beránek, oheň, svíce
Zvyky:
Pletení pomlázky a koledování – muži a chlapci si upletou, častěji dnes koupí, pomlázku
z vrbových proutků, ozdobí barevnými stuhami a v pondělí s ní vyráží na koledu.

Vyšlehají dívky a ženy, aby byly v nadcházejícím období zdravé a silné. Obdobný
význam má polévání vodou.
Pečení beránka – má význam obnovy života. Je symbolem Ježíše Krista, obětovaného za
všechny hříchy světa – „Hle Beránek Boží, který snímá hříchy světa“.
Malování vajec a kraslic – vejce jsou symbolem života, růstu a plodnosti, přisuzovala se
jim magická a nadpřirozená moc, která se zvyšovala obarvením či ozdobením
ornamenty. Zvláště významná je červená barva – barva života a krve.
Pečení jidášků – pečivo se připravovalo z bílé mouky a medu. Tvar tenkých válečků
symbolizoval provaz, na kterém se oběsil Jidáš.
pk

INFORMUJEME

♣ SENIOŘI, ŽIJTE NAPLNO
Pro vás všechny, jimž je víc než 60 let, jsme připravili Univerzitu třetího věku se
čtyřmi zajímavými programy. Čekáme právě na vás.
Vyberte si ze čtyř samostatných programů: 1) Cestování po britských ostrovech napříč
stoletími. 2) Literární skvosty a novinky v tvorbě českých a světových autorů. 3) Minulost
a současnost češtiny. 4) Život s handicapem. Minulost a současnost speciální pedagogiky.
Využijte tuto novinku, kterou jsme pro vás připravili. Setkejte se s vašimi
vrstevníky v Ostravě na šesti tříhodinových přednáškových blocích vedených našimi
odborníky. Máte-li chuť, máme pro Vás celý jeden semestr (tj. půl roku) nabitý novými
informacemi a zážitky.
Neváhejte a kontaktujte nás telefonicky na: 597 094 017, 734 355 862 nebo
písemně: Centrum dalšího vzdělávání Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v
Ostravě, Fráni Šrámka 3, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Přihlásit se můžete i e-mailem:
filip.goszler@osu.cz.
♣ Bude Česká Miss z Prajzske?
Už za dva týdny se rozhodne, kdo bude novou Českou Miss. Mezi čtrnácti finalistkami je
taky dvacetiletá kráska z Kozmic, Michaela Dihlová. Aby získala titul České Miss, stačí
jen jedno, aby jí fanoušci poslali co nejvíce SMS zpráv ve tvaru CM 6 na číslo: 907 99 06,
nebo jí dali svůj hlas na http://www.blesk.cz/soutez/ceska-miss/2012. Pak jí bude patřit
titul Miss Earth 2012. Českou Miss World 2012 zvolí porota v průběhu slavnostního
finálového večera 31. března v Hudebním divadle Karlín.
Největších úspěchů ve své modelové kariéře dosáhla Michaela Dihlová v roce 2008.
Tehdy se stala českou Miss Europe & World – Junior a ve srovnání se světovými kráskami
byla třetí. Koncem roku získala titul Miss Praha. Letos reprezentovala ČR v soutěži Miss
global beauty queen v Jižní Koreji a v Číně na soutěži Miss Top Model of the World se
umístila v TOP 5.
♣ Nové zpravodajské příspěvky na regionální internetové televizi ČRTV Hlučínsko,
které by Vás mohly zajímat:
www.hlucinsko.tv
1. Hať: Plánování kulturního kalendáře
2. Hať: Obecní ples
3. Hať: Maškarní ples pro děti
4. Hať: Zápis prvňáčků
5. Hlučín: Výstava s názvem Retro v našich domácnostech
6. Hať: Diamantová svatba
7. Hať: Stavební práce na ČOV
8. Hať: Divadelní čtvrtky v Hostinci u sv.Mikuláše
9. Hlučín: Ocenění osobností Hlučína za rok 2011

♣ DVD z letošního ročníku Novoročního koncertu,
který proběhl v chrámu sv. Matouše v Hati v neděli 8.ledna 2012 , je možné zakoupit
v pokladně OÚ za cenu 80,-Kč/ks.
♣ Jarní výstava FLORA OLOMOUC 2012
ZAHRADA V POHYBU PLNÁ KVĚTIN
Výstaviště Flora Olomouc bude od 19. do 22.4. patřit jarní etapě zahradnické výstavy
FLORA OLOMOUC provázené zahradnickými trhy a veletrhem drobné zahradní
mechanizace Hortifarm. Výstava bude pro veřejnost otevřena denně od 9 do 18 hodin.
Na letošním ročníku největší a nejstarší květinové výstavy v České republice - s
tradicí od roku 1958 - se s nabídkou květin, okrasných rostlin, dřevin a zahradnických
potřeb představí nejen domácí firmy a pěstitelé, ale i hosté ze zahraničí, zejména Polska.
Hlavní expozici v největším výstavním pavilonu A promění její tvůrci podle motta letošní
jarní výstavy na květinovou "Zahradu v pohybu". Pestrobarevnou nabídku jarních květin a
okrasných dřevin opět obohatí expozice Svazu květinářů a floristů ČR.
Zajímavou květinovou přehlídkou se budou moci pochlubit i členové Českého
zahrádkářského svazu s expozicemi jarních cibulovin, kaktusů a sukulentů, bonsají,
skalniček, balkónových i vodních rostlin a květinovými aranžmá. Kvalitními výpěstky
jehličnatých i listnatých dřevin, trvalek, či skalniček se představí čeští a polští školkaři.
Zahradníky, zahrádkáře, chalupáře potěší tradiční jarní zahradnické trhy s nabídkou
květin, zeleniny, semen, okrasných rostlin, školkařských výpěstků, pomůcek a
nejrůznějších potřeb.
Součástí výstavy budou volné prohlídky čtyř sbírkových skleníků s exotickou florou a
faunou v areálu výstaviště a sousední botanické zahrady Univerzity Palackého.
Návštěvníci jarní Flory mají bezplatný vstup i do botanické zahrady výstaviště Flora v
nedalekých Bezručových sadech s expozicemi nízkých barevných dřevin, travin, léčivých
rostlin a rozáriem. Těšit se mohou i na zábavný doprovodný program s dechovkami a
folkovou muzikou.
♣ Finanční arbitr - orgán k mimosoudnímu řešení sporů s finančními institucemi
Některé spory s bankou, záložnou, poskytovatelem nebo zprostředkovatelem
spotřebitelského úvěru, investiční společností lze řešit u státem zřízeného mimosoudního
orgánu – finančního arbitra. Finanční arbitr je zákonem zřízený orgán, který bezplatně
rozhoduje spory mezi zákazníky (spotřebiteli) a finančními institucemi, a to výlučně na
návrh zákazníka.
Vzhledem k tomu, že v dnešní době finanční produkty a služby (např. bankovní účty,
platební karty, spotřebitelské úvěry) využívá většina obyvatel, narůstá také počet sporů
s poskytovateli těchto produktů a služeb. Mnoho spotřebitelů však nemá dostatečné
informace o svých právech a možnostech ochrany. Z tohoto důvodu byl zřízen v České
republice již 1.1.2003 institut finančního arbitra a jeho hlavním posláním, a tedy i hlavním
důvodem založení, je zajištění rychlého, bezplatného a efektivního vyřizování sporů mezi
občany a finančními institucemi.
Podle zákona o finančním arbitrovi (č.292/2009Sb.) je finanční arbitr příslušný
k rozhodování sporů mezi:

a) poskytovateli platebních služeb a uživateli platebních služeb při poskytování
platebních služeb – např.spor zákazníka s bankou o správnost zaúčtování platby
nebo spor zákazníka s bankou při zneužití platební karty neoprávněnou osobou,
b) vydavateli elektronických peněz a držiteli elektronických peněz při vydávání a
zpětné výměně elektronických peněz – např.spor držitele předplacené karty jízdného
s některými provozovateli veřejné dopravy,
c) věřiteli nebo zprostředkovateli a spotřebiteli při nabízení, poskytování nebo
zprostředkování spotřebitelského úvěru – např.spor zákazníka s věřitelem o
odstoupení od úvěrové smlouvy nebo spor o výši poplatku za předčasné splacení
úvěru,
d) investičními fondy, investičními společnostmi nebo zahraničními investičními
společnostmi a spotřebiteli ze standardních fondů kolektivního investování a
speciálních fondů kolektivního investování, které shromažďují peněžní prostředky
od veřejnosti – např.spor zákazníka s investiční společností o správnost účtovaných
poplatků.
Řízení před finančním arbitrem se zahajuje na návrh zákazníka. Návrh na zahájení řízení
lze podat písemně poštou, v elektronické podobě, osobně, resp. ústně do protokolu v sídle.
Kontakt:
Kancelář finančního arbitra, organizační složka státu
Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1
Tel.: 257042094, e-mail: arbitr@finarbitr.cz, www.financnisrbitr.cz

● Varování Sdružení na obranu spotřebitelů MSK
Před nedávnem vydalo Sdružení obrany spotřebitelů tiskovou zprávu, ve které nabádá
spotřebitele k obezřetnosti při podpisu jakýchkoli smluv a již opět spotřebitele varuje.
Tentokrát před podvodnou firmou Wüstenrolt Group s.r.o.
Tato společnost se sama prezentuje: „jsme velká, rychlá a seriózní společnost,
zabývající se spotřebitelským financováním, hypotékami a půjčkami v České republice.
Naše obchodní síť, která dosahuje svými odbornými znalostmi a zkušenostmi v oboru
profesionální úrovně, je připravena Vám pomoci a vyhovět za každých okolností…..“
Smlouva jmenované společnosti je postavena na principu tzv. „vratné zálohy“. Firma
vybírá vratnou zálohu 6 800 Kč i více za zprostředkování, která je vratná pouze do 14 dnů.
Jakmile však klient tuto zálohu zaplatí, jsou po něm vyžadovány další a další dokumenty a
vše je prodlužováno tak dlouho, až nakonec 14-denní lhůta vyprší. Tato a jiné metody jsou
hlavním a mnohdy i jediným příjmem všech podobných neseriozních společností.
V poslední době se řada lidí neváhá zadlužit a bez přemýšlení podepíšou jakoukoli
smlouvu, jen aby získali peníze na vytouženou věc, novou kuchyň či dovolenou.
Co dělat, když se rozhodneme pro půjčku?
V každém případě bychom si měli smlouvu pečlivě přečíst – přesto, že je na
několika stránkách a většinou psaná drobným písmem. Je také možné si vyžádat kopii
smlouvy, abychom si ji mohli doma v klidu prostudovat. Zda nabídnutou smlouvu
podepíšeme, či nikoli, je na každém z nás. Pokud však podepíšeme, přebíráme na sebe to,
co jste podepsali. Bez ohledu, zdali jsme vše četli, rozumíme tomu, souhlasíme s tím nebo
nám smlouvu někdo vnutil.
Buďme obezřetní! Jedná se přece o naše peníze a naše dluhy!!!

Kontakt:
Sdružení obrany spotřebitelů Moravskoslezského kraje, je nezávislé, neziskové občanské
sdružení, hájící zájmy spotřebitelů. Poskytuje základní informace o reklamačním řízení, o
délce záruční doby, lhůtě k vyřízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní
smlouvy nejen na internetovém serveru ww.sos-msk.cz, emailové adrese: poradna@sosmsk.cz nebo na poradenské lince 608 722 582, ale také ve svých poradnách, které
provozuje v sedmi městech Moravskoslezského kraje. Kromě poradenství realizuje řadu
dalších aktivit, zaměřených na zlepšení postavení spotřebitelů a spolupracuje s řadou
dalších neziskových organizací, které prosazují a obhajují práva a zájmy občanů..
Sídlo :
Střelniční 8, 702 00 OSTRAVA
Tel./fax : 596 111 252
E-mail: ostrava@sos-msk.cz
Poradní dny :
Ostrava : Út: 14-16 hodin, Čt: 10-12 hodin, tel. 596 111 252
Bohumín : Čt: 14 – 16 hodin, tel. 605 801 362
Český Těšín : St: 13 – 16 hodin – každou první středu v měsíci, tel. 558 712 018
Frenštát p.R. : St: 13 – 16 hodin – každou druhou středu v měsíci, tel. 556 833 270
Nový Jičín : St: 13 – 17 hodin – každou třetí středu v měsíci, tel. 556 768 309
Opava : St: 13 – 16 hodin – každou třetí středu v měsíc, tel. 553 756 601
Frýdek–Místek : St: 13 – 16 hodin – každou čtvrtou středu v měsíci, tel. 608 722 582
E-mail pro spotřebitelské dotazy poradna@sos-msk.cz

KULTURA

KALENDÁŘ SPOLEČNÝCH AKCÍ NA ROK 2012
PARTNERSKÝCH OBCÍ V RÁMCI ČESKO – POLSKÉ SPOLUPRÁCE

Hať

Píšť

p.č. Název akce
1. Novoroční koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie
2. Tříkrálový koncert v chrámu sv.Matouše
3. Vítání jara – pochod po katastru obce

Šilheřovice

Krzyzanowice

Termín

Organizátor

7.1.2012
8.1.2012
24.3.2012

Obec Šilheřovice
Obec Hať
Obec Šilheřovice

4. Wielkanocna Procesja Konna w Bieńkowicach
5. Sportovní olympiáda mateřských škol
Mezinárodní školní fotbalový turnaj “O pohár
6.
starostky obce“
Koncert vážné hudby v kostele Nanebevzetí Panny
7.
Marie u příležitosti Dne matek
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
8. Przedszkolnych w Tworkowie pod patronatem
Starosty powiatu raciborskiego
9. Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev mužů i žen
Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka Liszta i
10.
Ludwika van Beethovena w Krzyżanowicach
11. Hudba nezná hranic - koncert
Mezinárodní denní soutěž hasičů o putovní pohár
12.
starosty obce
13. Młodzieżowe Zawody CTIF w Krzyżanowicach
14. Mezinárodní sportovní olympiáda základních škol
10. výročí ustanovení Mariánského poutního místa
15.
Píšť s venkovní křížovou cestou
16. VI. Nocne Zawody Strażackie w Bolesławiu
17. Haťský odpust
XIV. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár
18.
starosty obce“
XIII. ročník turnaje žáků v kopané „O putovní pohár
19.
starosty obce“
20. Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych
21. Tradiční turnaj v minigolfu
22. Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Oldbojów w
23.
Owsiszczach
ODPUST-FEST 2012, odpustová veselice pro starší a
24.
pokročilé na prostranství před obecním úřadem
25. Odpustový koncert duchovní hudby
26. Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční „Píšťský odpust“ (konání dvou bohoslužeb a
27.
odpolední koncert duchovní hudby)
Odpust v Šilheřovicích, odpustový koncert v kostele
28.
Nanebevzetí Panny Marie
29. XIX. Dožínková slavnost
30. Dożynki Gminne w Krzyżanowicach
31. IV. Slezská výstava drobného zvířectva
32. Krmáš ke cti sv.Matouše
33. Tematická zahrádkářská výstava v kulturním domě
34. Folklórní festival KOLAJA
35. Výstava adventních věnců
36. Vánoční koncert duchovní hudby v místní svatyni
37. Vánoční ladění - koncert

9.4.2012
květen 2012

Gmina Krzyzanowice
Obec Píšť

3.5.2012

Obec Šilheřovice

6.5.2012

Obec Šilheřovice

9.5.2012

Gmina Krzyzanowice

18.5.2012

Obec Píšť

26.5.2012

Gmina Krzyzanowice

27.5. 2012

Obec Hať

červen 2012

Obec Píšť

3.6.2012
6.6.2012

Gmina Krzyzanowice
Obec Šilheřovice

10.6.2021

Obec Píšť

16.6.2012
17.6.2012

Gmina Krzyzanowice
Obec Hať

23.6.2012

Obec Hať

23.6.2012

Obec Hať

23.-24.6.2012
12.7.2012
14.7.2012

Gmina Krzyzanowice
Obec Píšť
Obec Šilheřovice

15.7.2012

Gmina Krzyzanowice

10.-13.8.2012

Obec Píšť

11.8.2012
11.8.2012

Obec Píšť
Obec Píšť

12.8.2012

Obec Píšť

18.8.2012

Obec Šilheřovice

26.8.2012
9.9.2012
21.-23.9.2012
23.9.2012
23.9.2012
11.11.2012
8.12.2012
prosinec 2012
prosinec 2012

Obec Hať
Gmina Krzyzanowice
Obec Hať
Obec Hať
Obec Hať
Obec Hať
Obec Šilheřovice
Obec Píšť
Obec Hať

FARNOST
Jarní víkendovka v Hati
Ve dnech 9. -11. března se uskutečnila jarní víkendovka v Hati. Začala příchodem
účastníků do Archy v 9 hodin. Pak následovali dvě hry, jedna na rozdělení do skupinek a
druhá pro zjištění názvů našich skupin. Odpoledne nám volal anonym X10 a řekl nám, že
když nesplníme jeho požadavky, hrozba bude dvakrát větší, a jeho požadavky jsme
bohužel nesplnili. Potom jsme šli na páteční mši svatou a po ní nás přepadlo komando
tajných agentů, kteří se s námi spolčili proti anonymovi. Večer nám ještě zavolal anonym,
že jsme nesplnili jeho požadavky, takže aktivoval bombu, a že máme 24 hodin, než
vybuchne.
Druhý den následoval výcvik na agenty. Dopoledne jsme hráli černý trh, na kterém
jsme mohli vydělat peníze na výkupné. Bohužel ani tentokrát jsme nevydělali dost peněz
na výkupné a tak nám dal aspoň nápovědu, kde hledat souřadnice. Když jsme je zjistili,
museli dojít k bombě na okolo podle anonymově vyznačené trase. Po cestě jsme sbírali
kuličky, z kterých jsme pak složili slovo, kde přesně se bomba nachází, a počítali jsme
číslo, které nakonec bylo číslem drátku, který máme pro deaktivaci bomby přestřihnout.
V neděli ráno jsme šli na nedělní mši svatou. Potom jsme se sbalili a čekali jsme na
oběd. Po obědě bylo vyhodnocení víkendovky. Pak jsme si rozdělili zastavení a nacvičili
písničky na odpolední křížovou cestu. Po křížové cestě víkendovka skončila.
Myslím si, že to byla dobrá víkendovka a že si jí všichni účastníci užili. 
Ondřej Jaroš

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Spolupráce mezi ZŠ a MŠ Hať a ZSO Bienkowice
Spolupráce mezi ZŠ a MŠ Hať a ZSO Bienkovice trvá
již 9 let, je plodná a stále se rozvíjí. Kromě čistě pracovních
vztahů mezi žáky jednotlivých škol existují i osobní kontakty
mezi učiteli z Hati a z Bienkowic. Mohu říci, že dnes již
spolupráce existuje ve všech směrech a mezi všemi učiteli.
Všichni se již známe osobně a dokážeme si povídat o
společných projektech a umíme si domluvit i sami a
zorganizovat akci mezi pár žáky nebo mezi třídami.
V roce 2011 jsme kromě pravidelných akcí jako je branný
závod, sportovní soutěže a turnaje ve stolním tenise, volejbale
a fotbale společně navštívili Prahu a prošli si Královskou cestu. Zúčastnili jsme se
cyklistického výletu Po stopách historie s poznáváním naučné stezky v Bienkowicích a
Boleslawi. Na podzim se naše žákyně sedmých tříd byly přiučit a zdokonalit

v Bienkowicích v jejich vánočních dílnách a přinesly si celou řadu nových nápadů. Pak
zase Poláci přijeli k nám, aby načerpali inspiraci pro svou výrobu.
Spolupracujeme také s jednotlivými swietlicami. Paní ze šwietlic nás naučily vyrábět
andělíčky, papírové kytky, košíčky z novinového papíru a jiné. Byli jsme si prohlédnout
výstavku andělů a vánoční trhy v Tworkově. 1. prosince jsme přijali pozváni na společné
setkání učitelů do Bienkowic, kde jsme si prohlédli jejich školu, popovídali si a dohodli se
na společných akcích. Hned za týden na základě dohody obou tělocvikářů proběhl turnaj
ve volejbalu v Bienkowicích.
A poslední pracovní den v loňském roce jsme byli na polském vánočním rozjímání.
Shlédli jsme divadelní představení s vánoční tématikou, poslechli koledy a obdrželi přání
od polských dětí. Pak následoval slavnostní oběd, ale ještě předtím vzájemné blahopřání
ke svátkům. Obdobné jako u nás, ale jiné v tom, že si ulamujeme kousíček oplatku od
toho, kdo nám přeje.
Co plánujeme v tomto roce?
Společný plán již máme, ale všechno se nedá zvládnout, protože taky musíme učit a
jsme zapojeni i do jiných projektů. V únoru proběhl turnaj ve volejbalu, v dubnu proběhne
soutěžní dopoledne, v květnu třídenní výlet do jižních Čech, v červnu táborák a výlet na
kolech. Po prázdninách budeme společně slavit Evropský den jazyků, branný závod a
diskotéku.
Je nesporné, že spolupráce obou škol je velmi aktivní a tvořivá, obohacuje žáky i učitele.
Rita Sobková

ZE ŽIVOTA SPOLKŮ
Myslivost byla zapsána na seznam nehmotného kulturního
dědictví České republiky !
Ano je tomu tak! Náročné schvalovací řízení trvalo bezmála rok a vyžádalo si
intenzivní práci mnoha lidí. Díky obětavosti a také odborné erudici těch, kteří o zařazení
na seznam Ministerstva kultury ČR usilovali, se ale nakonec česká myslivost dočkala
úspěchu.
Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury České republiky - jak zní
přesný název - byl zřícen Ministerstvem kultury v roce 2008. Na stránkách Ministerstva se
dozvídáme, že jeho účelem je ochrana, zachování, identifikace, rozvoj a podpora
nemateriálního kulturního dědictví na území České republiky. Do dnešního dne je zde
zapsáno pět položek. Jmenovitě se jedná o slovácký verbuňk, vesnické masopustní
obchůzky a masky na Hlinecku, jízdy králů na Slovácku, sokolnictví a myslivost.
Úsilí o zachování přírody a krajiny, její ochrana včetně volně žijící zvěře jsou podle
žádosti podané na Ministerstvo kultury hlavní součástí naší myslivosti. V materiálu
předloženém k posouzení je dále zdůrazněno, že myslivost je mnohovrstevnatá a
rozmanitá činnost, která se zdaleka nevyčerpává jen samotným lovem: Myslivost v sobě
zahrnuje i další aspekty... zejména chovy zvěře, obornictví, bažantnictví, ochranu zvěře a
jejích biotopů, osvětu, mysliveckou kynologii a samozřejmě dodržování mysliveckých

zvyků a tradic jako používání myslivecké mluvy, úlomků, zálomků, konání výřadů a
výloží, pasování. Historicky jde o tradiční škálu činností zahrnujících v sobě prvky
ochrany přírody i zvěře používající své vlastní metody, tradiční mluvu, zachovávající
zvyky a tradice a v neposlední řadě filozofii a etiku. Součástí myslivecké filozofie a etiky
je především vyjádřením uvědomění si odpovědnosti, kterou myslivci vůči přírodě a zvěři
v ní mají. Myslivecká etika, v níž je vyjádřena celá řada nepsaných pravidel, která jsou
myslivci dodržována, se prolíná celým dlouhým vývojem myslivosti, během něhož se
jejich obsah poněkud měnil, avšak její dodržování je znakem odpovědnosti myslivce.
Součástí myslivecké filozofie je uvědomění si toho, že zvěř je neoddělitelnou a důležitou
součástí přírody, kterou jsou myslivci povinni zachovat pro další generace. Mysliveckou
filozofii lze vyjádřit tak, že samo střílení myslivce nedělá. Ostatně myslivec nechová zvěř
proto, aby ji střílel, ale střílí ji, nemocnou, přestárlou či nadpočetnou, proto aby ji choval.
Jen ten, kdo se těší ze zvěře a lesa, i když to kolem nebouchá, kdo v přírodě pobývá i v
době hájení zvěře, když pole i les jsou zamrzlé a zaváté, když je málo potravy a zvěř
ohrožuje smrt, kdo zvěř v tomto období ochraňuje, ten je pravým myslivcem.
Vědomosti a zkušenosti myslivce nelze načerpat pouhým samostudiem z knih, vždy
jsou předávány zkušenými myslivci začátečníkům, začínající myslivec získává praxi ve
společenství. Myslivost se často dědí z otce na syna, v mnohých rodinách má mnohaleté
tradice přecházející z generace na generaci.
Svou váhu mělo při posuzování žádosti i to, že české pojetí myslivosti je unikátní i v
porovnání s ostatními zeměmi. S výjimkou středoevropského prostoru bychom totiž
podobnou škálu mysliveckých činností a na myslivost navázaných tradic hledali jen stěží:
Pokud se jedná o porovnání se světem, podobné pojetí myslivosti se vyskytuje pouze v
zemích někdejšího Rakousko – Uherska. V ostatních zemích na světě se vždy jedná o
pouhý lov zvěře. Chybí mu složka ochranářská a chovatelská a v neposlední řadě i tradice.
Česká myslivost má literárně zpracovanou oblast myslivecké kultury, zvyků a tradic –
tedy nadstavbovou oblast ekonomického aspektu myslivosti, což nemá žádná jiná národní
myslivost ani ve středoevropském regionu, ani jinde ve světě.
Rozhodnutím Ministerstva kultury se nám tedy dostalo potvrzení, že myslivost je
takovou hodnotou, že si zasluhuje ochranu a podporu ze strany státu. Pracovníci ČMMJ
chtějí v dohledné budoucnosti pokusit o další krok a to zapsání české myslivosti na
seznam nehmotného dědictví UNESCO. Pečlivě zvažují i možnost společného podání
žádosti s myslivci z okolních zemí. Jak jsem již zmínil, myslivost středoevropského
regionu má stejné (nebo podobné) kořeny a proto i v její současné podobě lze nalézt
mnoho společného.
Ať již ale zápis na seznam UNESCO dopadne jakkoliv, již samotné uznání
Ministerstvem kultury ČR je zcela jistě úspěchem. Myslivcům se tak dostává pádný
argument, že jejich životní filozofie a po generace uchovávané tradice mají svou
nezpochybnitelnou hodnotu. Ale jak už to bývá, každá mince má dvě strany. A tak i na
myslivcích v Hati nyní spočívá ještě větší spoluzodpovědnost za to, že
ono nehmotné dědictví české myslivosti budou schopni nejen
ochránit, ale i dále rozvíjet.

Myslivosti zdar!
Z časopisu Myslivost upravil: Legerski Jan, MS Hubert Hať

Rozpis zápasů TJ Sokol Hať jaro 2012
Muži A
24.3.
25.3.
31.3.
7.4.
8.4,
14.4.
15.4.
21.4.
22.4.
28.4.
5.5.
6.5.
12.5.
13.5.
19.5.
20.5.
27.5.
2.6.
3.6.
9.6.
10.6.
16.6.
17.6.
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so
so
ne
so
ne
so
ne
so
so
ne
so
ne
so
ne
ne
so
ne
so
ne
so
ne

Muži B

15.00
15.30

Hať –Darkovice
Dolní Lhota– Hať

15,30
15.30

Hať - Šilheřovice
Velká Polom - Hať

16.00
16,00

Hať - Strahovice
Vratimov - Hať

16,30

Hať - Kozmice

16,30

Píšť – Hať

17.00
17.00
17,00

17,00
10,00

Hať – Vřesina
Darkovičky - Hať
Hrabová - Hať

Hať B – Kozmice B

15,30
15,30

Malé HošticeB – HaťB
Hať B – Chuchelná B

15.30
16,00

Závada - Hať B
Hať B – Hněvošice B

16,00
16,30

Hrabyně - HaťB
HaťB - Rohov

16,30

Mokré Lazce B – Hať B

17.00

Hať B – Šilheřovice B

17.00

Štítina B – Hať B

15.00
17,00

Chlebičov B – Hať B
Hať B – Služovice B

17,00

Darkovice B - Hať

Hať - Klimkovice
Ostrava Jih - Hať

Žáci

Dorost
25.3. ne 12,45
1.4. ne 13,15
7.4. so
14.4. so
15.4. ne 10,00
21.4. so
22.4. ne 13.45
28.4. so
29.4. ne 10,00
30.4. po
5.5. so
6.5. ne 14,15
12.5. so 14,00
13.5. ne
16.5. st
20.5. ne 15.00
26.5. so
27.5. ne 14,45
2.6. so
3.6. ne 14.00
10.6. ne 14,45
17.6. ne 14,30

15.00

Benjamínci

Hať – Pustá Polom
Oldřišov - Hať
14,30
10,00

Hať - Darkovičky
Hněvošice - Hať

15,00

Hať - Vřesina

16,30
15,30

Šilheřovice - Hať
Hať – Píšť

17,00
17,00
15,30

Bolatice - Hať
Mokré Lazce - Hať
Hať - Kobeřice

15,00

Kozmice - Hať

Slavkov - Hať
Hať- Litultovice

10.00
14,00

Hať- Píšť
Štěpánkovice - Hať

14,30

Šilheřovice - Hať

10,00

Hať - Darkovice

Zlatníky - Hať

Hať - Stěbořice
Vávrovice – Hať

Hradec n. M. - Hať
Hať - Štěpánkovice
Hlavnice – Hať
Hať - Kobeřice
Holasovice - Hať

10,00
15,00

Hať - Vřesina
Bohuslavice - Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAŠI JUBILANTI
Foltýnová Hermína

94 let

Dragoun Karel

92 let

Dudková Gertuda

90 let

Chlebišová Hedvika

89 let

Ochvatová Hermina

88 let

Smolková Anežka

86 let

Pěkník Eduard

85 let

Filip František

84 let

Plačková Felicita

84 let

Kusinová Gertruda

84 let

Plačková Ludgarda

83 let

Kučera Jan

83 let

Krakovková Alžběta

83 let

Plačková Marta

82 let

Schwenznerová Jarmila

80 let

Csörgeiová Katarina

80 let

Gogolínová Leopoldina

80 let

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

