VYBRÁNO
ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Zastupitelstvo obce se na svém 9. a 10. zasedání zabývalo především:
- Otázkou ukončení komplexních pozemkových úprav v obci Hať
- Změnou č. 2 Územního plánu obce Hať
- Ţádostí o uzavření dodatku č. 1 ke kupní smlouvě uzavřené dne 5.4.2004 o
prodeji obecního pozemku
- Plněním podmínek stanovených v kupní smlouvě uzavřené dne 5.4.2004
o prodeji obecního pozemku
- Výstavbou větrných elektráren na katastru obce a výsledkem ankety občanů
- Ţádostmi občanů o odkup obecních pozemků p.č. 19/1 a 883/5 k. ú. Hať
- Stanovením zásad pro pronájem obecních bytů
- Závěrečnými účty hospodaření za rok 2007 u DSO Mikroregionu Hlučínsko a
Sdruţení obcí Hlučínska
- Plánem práce na 2. pololetí pro finanční a kontrolní výbor
- Výsledkem hospodaření obce k 31.5.2008, včetně realizace staveb zařazených
k financování z rozpočtu obce na rok 2008 a návrhem na rozpočtové opatření
č. 1/2008
ZE SCHŮZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schůzích zabývala především:
- Jmenováním komise pro výběr dodavatele na stavby „Rekonstrukce pavilonu
mateřské školy Hať“ a „Úprava MK Lipová v úseku státní hranice – MK
Dolina“.
- Stanoviskem TJ Sokol Hať k záměru obce vybudovat přístupový chodník
k tenisovému kurtu
- Ţádostí vodoprávního orgánu o vyjádření obce k vydání souhlasu pro
zemědělskou vodohospodářskou správu Ostrava k nakládání s povrchovými
vodami na vodní nádrţi Hať
- Zprávou o údrţbě veřejných prostranství v obci
- Ţádostí Charity Hlučín o úhradu příspěvku za poskytované pečovatelské a
ošetřovatelské sluţby občanům naší obce za 1. čtvrtletí roku 2008
- Stanoviskem obce o změně stanov v akciové společnosti SOMA
Markvartovice
- Zprávou výběrové komise o pořadí uchazečů o veřejnou zakázku na
dodavatele stavby „Rekonstrukce pavilonu MŠ Hať“
- Ţádostí o pronájem pozemku, na kterém je umístěna prodejna večerky
- Ţádostí stavebníka o spoluúčast obce na prodlouţení vodovodního řádu a
plynovodu na MK Lipová
- Ukončením kvalifikačního studia ředitele příspěvkové organizace ZŠ a MŠ
Hať

- Stíţností občana na výšku hladiny vody ve vodní nádrţi Hať
- Návrhem na navýšení účelově vázaného finančního příspěvku pro
příspěvkovou organizaci ZŠ a MŠ Hať
- Zprávou o průběhu oslav 10.výročí podepsání dohody o spolupráci s Gminou
Krzyzanowice
- Změnou správce kulturního domu
- Postupem prací na ukončení stavby tenisového kurtu a stanovením podmínek
pro jeho provozování
- Ţádostmi spolků působících v obci o příspěvky na činnost
- Přípravou stavby „Rekonstrukce pavilonu MŠ Hať“
- Ţádostí ČEZ o schválení věcného břemene na MK po poloţení podzemního
vedení NN
- Ţádostmi občanů o odkup pozemku p.č.19/1 k.ú. Hať
- Výběrem dodavatele na fasádu budovy bývalého zdravotního střediska
- Zpracováním projektové dokumentace na vyuţití prostor bývalé uhelny a
kotelny v pavilonu MŠ Hať
- Připomínkou občana bydlícího na MK U Zahrádek k vyuţívání uvedené
komunikace
- Připomínkou občanky bydlící na MK U Bečvy na rušení nočního klidu
mládeţí zdrţující se v prostoru plochy pro sportování
- Připomínkou občana bydlícího na MK Lipová k rychlé jízdě vozidel v úseku
bývalého hraničního přechodu Hať – Rudyszwald
- Připomínkami občanů k parkování vozidel, včetně nákladních, na místních
komunikacích v obci
- Záměrem obce odprodat pozemek p.č. 2824/32 k.ú.Hať o výměře 100 m2
- Zprávou výběrové komise na výběr dodavatele pro stavbu „Úprava MK
Lipová v úseku stát. hranice - MK Dolina“ o výsledku výběrového řízení
- Ţádostí o poskytnutí finančního příspěvku na částečné krytí nákladů na
dopravu dětí na letní tábor

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Na jiném místě našeho Zpravodaje se můţete dočíst o tom, ţe Zastupitelstvo
obce se na svém červnovém zasedání mj. zabývalo i otázkou výstavby větrných
elektráren na katastru obce. Nebylo to poprvé, kdy tato problematika byla
předmětem jednání Zastupitelstva obce. Jak jsem Vás informoval v dubnovém
čísle našeho Zpravodaje, poţádala společnost Wind Energy Systems CZ s.r.o. se
sídlem v Boskovicích, ZO o vydání souhlasu k výstavbě dvou kusů větrných
elektráren na katastru obce. V uvedeném příspěvku jsem Vás poţádal, aby jste
se zapojili do diskuse k dané problematice, a to buď písemnou formou, nebo
přímo osobním jednáním. Popravdě řečeno, očekával jsem ze strany Vás,

občanů, větší zájem. Do diskuse se zapojili však pouze dva občané, a jak uţ to
v takových případech bývá, jeden byl proti a druhý pro.
Proto ZO rozhodlo o uspořádání ankety, a to formou anketního lístku, který
byl doručen všem občanům starším 18-ti let. Samozřejmě ani tato forma nebyla
ideální, protoţe jak někteří občané uvedli, postrádají konkrétní informace a
názory odborníků. A to je moţná hlavní problém u výstavby větrných
elektráren, protoţe sami občané nám doručili stanoviska odborníků
prezentována v různých odborných časopisech a nebyla to pouze stanoviska
záporná. Podle mého názoru je třeba vycházet z toho, ţe investor bude muset při
výstavbě splnit veškeré platné legislativní předpisy, tz. nechat si zpracovat i
studii EIA, tj. studii dopadu stavby na ţivotní prostředí. Pokud by v některé
poloţce, např. hluku nebo jiného vlivu na ţiv. prostředí, stavba nesplňovala
velmi přísné předpisy, nedostane investor povolení ke stavbě. Negativní materiál
v písemné podobě jsme dostali pouze jeden, a to od občana, který není občanem
naší obce. I on upozorňuje na studii EIA a rovněţ na narušení krajinného rázu.
Je třeba říci, ţe v anketě se vyjádřilo více jak 50% občanů, to je poměrně slušné
číslo a je větší neţ v obcích, kde obdobná anketa rovněţ proběhla.
Výsledek ankety je následovný:
•Anketní lístek obdrţelo celkem 2097 občanů.
•Dne 16.6.2008 v 17.30 odpečetili členové komise 4 schránky a provedli
vyhodnocení ankety.
•Vrátilo se celkem 1050 anketních lístků, tj, 50,07% z oslovených občanů.
•PRO stavbu větr. elektráren se vyjádřilo 845 občanů, tj. 80,48% z navrácených
lístků.
•PROTI stavbě se vyslovilo 205 občanů, tj.19,52% z navrácených lístků.
ZO při svém rozhodování se tedy mohlo opřít o výsledek ankety a nakonec
rozhodlo vydat souhlas k umístění 2ks větrných elektráren na katastru obce
společnosti Wind Energy Systems CZ. Zároveň byla s touto firmou uzavřena
smlouva s spolupráci, do které byly zapracovány připomínky vznesené na
10.schůzi ZO z řad členů Zastupitelstva.
Byl tedy učiněn první krok, ale zda vůbec dojde k realizaci výstavby, to bude
záleţet na mnoha dalších faktorech, především na tom, jaké budou výsledky
studie EIA, ale také jak dopadnou jednání s vlastníky pozemků, atd. O dalším
postupu v dané záleţitosti Vás budeme informovat v dalších číslech našeho
zpravodaje.
Pavel Kotlář, starosta obce

INFORMUJEME

◘

Výměna občanských průkazů státních občanů České republiky

Platnost občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do
31.12.2003 končí nejpozději 31.12.2008.
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka - občanské průkazy , ve
kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost
prodlouţena bez omezení“, zůstávají nadále platné.
Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.
Ţádost o vydání nového občanského průkazu jsou občané povinni předloţit
nejpozději do 30.11.2008.

◘

Zřízení Intervenčního centra pro osoby ohroţené domácím násilím

Dne 1.1.2007 vešel v platnost zákon č. 135/2008Sb., kterým se mění některé
zákony v oblasti ochrany před domácím násilím. V této souvislosti byla zřízena
také Intervenční centra.
Pro okres Opava bylo zřízeno Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o.s.
v Ostravě. Činnost Intervenčních center je specializovaná sociální sluţba
zaměřená na pomoc osobám ohroţeným domácím násilím a na koordinaci
spolupráce mezi institucemi, které s osobami ohroţenými domácím násilím
přicházejí do kontaktu.
Pro zvýšení povědomí o nové sociální sluţbě, která je bezplatná, anonymní, a
zcela diskrétní uvádíme kontakty, kde mohou osoby ohroţené domácím násilím
vyhledat odbornou pomoc.
Intervenční centrum pro osoby ohroţené domácím násilím
Bílý kruh bezpečí, o. s.
ul. 28. října 124
702 00 Ostrava
Tel.: 597 489 207
Fax: 597 489 204
email: ic.ostrava@bkb.cz
www: www.bkb.cz, www.domacinasili.cz, www.donalinka.cz.

◘

Změna jízdního řádu

Společnost TQM – holding, s.r.o., Opava, ode dne 15.6.2008 upravila odjezd
autobusového spoje č. 900 273 z Hati do Hlučína. Spoj je uspíšen o 3 minuty,
tz. ţe odjezd z Hati – garáţí ČSAD je v 6.30 hod, příjezd do Hlučína v 6.52 hodin.
Spoj jede v pracovních dnech a nejezdí v době prázdnin, tj.od 30.6.2008 do
31.8.2008.

◘

Činnost finanční a sociální poradny ve spolupráci s krajskou radou

Svazu důchodců
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny
obyvatel, pro seniory, pro drţitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P.
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
- na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
- na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
- na sluţby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky,
internet, Telefonica O2
- na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
- na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
- na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele
Pro drţitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu
způsobenou zaměstnavateli, zákonné a havarijní poj.aut, pojištění domácností a
nemovitostí u vybraných pojišťoven.
Neplaťte víc, neţ je potřeba!
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního
poplatku .
Sociální poradna:
Nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické sluţby pro
všechny občany .
Bliţší informace:
Kontaktní místo – Dům Odborových sluţeb, Českobratrská 18, Ostrava
Úřední den – kaţdý čtvrtek 9 – 12.00 hod
Tel. 596111023,605082265

ZE ŢIVOTA SPOLKŮ
TJ Sokol Hať
V areálu tělovýchovné jednoty se uskuteční v nejbliţších dnech akce, na které je
zvána široká veřejnost, a to:
♦ 27.6.2008 Noční karneval s DJ za účasti hosta Honzy Mušálka ve
stylu oldies od 20:00.
Přijďte zavzpomínat. Dobové oblečení, pokud někde dole v šatníku je, se vítá…
♦ 4.7.2008 Tradiční posezónní utkání svobodní – ţenatí 17:00 s hudbou.
♦ Muţi byli pozvání na tradiční turnaj do Šilheřovic, který se uskuteční 19.20.7.08 vţdy od 14:00 hod.
Zpráva o jarní části soutěţe okresního přeboru ţáků
Po podzimu byli ţáci na sedmém místě se 14-ti
body. V přípravě na jarní část soutěţe, která
probíhala v tělocvičně, jsme sehráli přípravná
utkání v Hlučíně na umělé trávě s Darkovičkami
1:3 a v Hati s Darkovicemi 3:0, utkání se
Šilheřovicemi se kvůli špatnému počasí
neuskutečnilo. V průběhu jarní části soutěţe se
druţstvo ţáků zúčastnilo turnaje v Darkovičkách,
kde podlehlo na penalty domácímu týmu.
V samotné soutěţi hrálo druţstvo ţáků se
střídavými
úspěchy. Po posledním utkání
v Kozmicích zakončilo ročník na šestém místě.
Po závěrečném utkání sezóny se bohuţel musíme rozloučit s osmi hráči, kteří
přecházejí, vzhledem ke svému věku, do týmu dorostenců. Jsou to: Machala
Vojtěch, Rycman Tomáš, Václavík Ondřej, Skříšovský Milan, Říčný Matyáš,
Dudek Patrik, Pavlenka Rostislav, Šula Patrik - všem velký dík.
Trenéry jsou Blaţek Jiří, Hruška Roman, trenérem přípravky je Chmelař
Rostislav.
Pavlenka Jiří, vedoucí muţstva dorostu
Zpráva o jarní části soutěţe okresního přeboru dorostu
Po úspěšné části podzimní sezóny se vedení druţstva dorostu rozhodlo
zkvalitnit zimní přípravu čtyřdenním soustředěním, které se konalo na začátku
měsíce března v Malenovicích s ubytováním v hotelu Petr Bezruč. Polohou a
vybavením hotelu byly zajištěny kvalitní podmínky pro přípravu jak venku, tak i
uvnitř, kde jsme měli po celou dobu k dispozici tělocvičnu, fitcentrum, saunu,

hernu a nejvíc vyuţívaný bazén. Myslím, ţe celá tato akce splnila svůj účel, co
nejlépe připravit hráče na sezónu a utuţila kolektivní vztahy. Touto cestou chci
jménem všech zúčastněných poděkovat sponzorům, díky nimţ jsme nijak
nezatíţili rozpočet tělovýchovné jednoty.
Do jarní části naše muţstvo vstupovalo z první příčky po podzimu
s náskokem tří bodů na muţstvo Vřesiny, které však mělo odloţený zápas
posledního podzimního kola. Začátek soutěţe však byl rozpačitý, po vlastních
chybách jsme těsně prohráli v Chlebičově 3:2. Další výsledky ovšem ukazovaly,
ţe boj o vedoucí příčku muţstvo nevzdává. Ve čtyřech zápasech jasně své
soupeře přehrálo. Stejně ovšem soutěţí procházela Vřesina a ve čtvrtek 8.5. se
na našem hřišti odehrál přímý souboj o čelo tabulky, který měl hodně napovědět
o celkovém výsledku letošního ročníku. Velkým překvapením pro celý
realizační tým byla hojná návštěva diváků. Po velmi kvalitním výkonu obou
muţstev se nakonec z vítězství radoval náš tým v poměru 2:1 a i podle mínění
funkcionářů vřesinského fotbalu zaslouţeně. Vypadalo to, ţe soutěţí projdeme
bez větších problémů. Došlo ale ke ztrátě dvou bodů za remízu v Holasovicích
a slušný náskok 8 bodů se ztenčil na bodů 6 a navíc jiţ podruhé v jarní části
jsme v neděli 1.6. hostili druhý tým tabulky, tentokrát Stěbořice. V tomto
zápase muţstvo prokázalo kromě svých herních kvalit i psychickou odolnost,
kdy soupeř dvakrát srovnal stav utkání a přesto se nám podařilo vstřelit vítězný
gól a stav 3:2 udrţet.
Toto vše probíhalo v situaci, kdy se šest nejstarších hráčů týmu
připravovalo na maturitní a jiné závěrečné zkoušky na středních školách. Nutno
říci, ţe všichni uspěli, jak ve zkouškách, tak s přijetím na vysoké školy.
Nezbývá neţ všem gratulovat.
V neděli 22.6. dorostenci oslavili remízou 3:3 s Vávrovicemi jiţ
z minulého kola zajištěný postup do krajské soutěţe. Můţeme tak našim
nadějným mládeţníkům blahopřát k vítězství v letošním ročníku okresního
přeboru a postupu do krajské soutěţe, která se v Hati nehrála 23 let.
Asi není třeba říkat, ţe vybojovaný postup do
krajské soutěţe je jak pro tým, tak pro Sokol, potaţmo
pro celou obec velký úspěch, a to je třeba si uvědomit,
ţe celý kádr čítá 12 lidí, takţe disciplína kterou kluci
prokázali, v podstatě 100% účastí na všech zápasech,
je opravdu vysoká. Dluţno taky poděkovat muţstvu
ţáků, kteří, obzvlášť v posledních kolech velkou
měrou dorostencům pomohli svou účastí na
zápasech. Doufám, ţe většina hráčů, kteří u
ţáků končí, posílí v příští sezóně kádr dorostu.
Všechny velmi rádi přivítáme do našich řad.
Ukončením sezóny se bohuţel musíme rozloučit s šesti hráči, kteří
přecházejí, vzhledem k svému věku, k muţstvu muţů. Jmenovitě Adamčík
Martin, Fiala Tadeáš, Gazdík Tomáš, Kořonek Tomáš, Plaček David a Štěpán
Vojtěch. Všem velký dík. Ostatní členové kádru Adamčík Václav, Chmelař
Radek, Lampart Tomáš, Machala Jiří, Mikula Martin a Olecký Filip. Realizační

tým pracuje ve sloţení trenér Šula Pavel, asistenti Mikula Vilém, Gajdošík
Václav a vedoucí týmu Plaček Martin.
Martin Plaček, vedoucí muţstva dorostu
Zpráva o jarní části soutěţe muţů
Chtělo by se napsat, jaký podzim, takové jaro. Uţ v zimní přípravě, kdy nás
na vlastní ţádost o uvolnění do Kozmic opustil Pavel Kašuba, výsledky
nenaznačovaly zlepšení herního projevu.
Snaha o doplnění se vlastně částečně podařila díky Martinu Vavřinkovi a
Josefu Šustkovi, který však po třech zápasech přestal docházet k zápasům a
přerušil veškerou komunikaci s vedením TJ. Zkoušeli se i další hráči, a to
formou, kdy docházeli na tréninky nebo přímo na zápasy v přípravném období.
Výsledek byl takový, ţe nakonec nikdo neprojevil zájem za Hať jarní část
odehrát.
Příčin bylo hned několik. Jedna z těch nejdůleţitějších - špatná atmosféra
v kolektivu po zpackané podzimní části a také kvalita týmu, kdy proti
předešlému ročníku byl kádr ochuzen odchodem o čtyři zkušené hráče a zranění
Romana Hrušky. Vlivem vyloučení či zranění počet čítal aţ sedm chybějících
hráčů. Je jasné, ţe nahradit tak masivní odchod nebylo moţné. V jarní části,
která kopíruje výsledkově tu podzimní, muselo zákonitě dojít k přehodnocení
priorit ve vztahu k muţstvu dospělých. Problémem bylo, aby se vůbec sešlo
jedenáct muţů k odehrání utkání. Tréninková docházka je kapitola sama pro
sebe. Kdo pozorně sleduje dění,tak ví, ţe na pomoc jsme si zvali dorostence,
kteří uţ měli část zápasu v nohou a nebyli schopni celé utkání muţů odehrát.
Těšit nás i celou veřejnost můţe, ţe i přes takové vytíţení dokázali dorostenci
uhrát postup do Krajské soutěţe a co víc, určitě pro fotbal v Hati jsou obrovskou
nadějí. Za to jim kaţdopádně dík.
U muţů pak realita sestupu do 1.B třídy určitě přinese pohovor se
stávajícími hráči o jejich přístupu a vůli setrvat v oddíle a porvat se nejen o
sportovní výsledek, ale také i o úspěšnou reprezentaci naší obce.
Chtělo by se napsat, jaký podzim, takové jaro, jak jsem nadepsal první řádky
tohoto článku. Nebo snad končící fotbalový ročník a ten, který v srpnu bude
začínat. Jsem optimista. Určitě nebude lehký uţ vzhledem k muţstvu, které je
věkově velmi mladé a zápasová derby, která nás čekají i se svou
nenapodobitelnou atmosférou v příští fotbalové sezóně budou náročná. Jestli
můţu o něco ţádat, tak o trpělivost všech našich věrných fanoušků. Věřím, ţe
v horizontu dvou let při vhodném doplnění se můţeme znovu těšit na fotbal,
který nám přinese sportovní radost. Samy od sebe však výsledky nepřijdou a
nejvíce o tom vědí samotní hráči, ať aktivní nebo ti, kteří svou sportovní činnost
mají jiţ za sebou.
Petr Říčný, za druţstvo muţů

ZO ČSCH HAŤ
Ohlednutí za okresním kolem soutěţe chovatelské dovednosti
mládeţe
Mladí chovatelé z naší ZO ČSCH Hať se jiţ řadu let zúčastňují soutěţe
chovatelské dovednosti mládeţe, která je rozdělena do 4 kol. První kolo probíhá
mezi soutěţícími v základní organizaci, následuje okresní kolo, vítězivé
postoupí do celostátního kola a mistři ČR pak reprezentují náš svaz
v mezinárodním kole, kde bojují druţstva Českého svazu chovatelů a
Slovenského svazu chovatelů.
V letošním roce se do této soutěţe přihlásili Aneta ADAMČÍKOVÁ
(holubi I), Václav ADAMČÍK (drůbeţ II), Pavel LAMPART (králík II), Tomáš
LAMPART (exotické
ptactvo II) a Jiří
POPELEK ml. (holubi
II). Všechny mladé
chovatele připravil a
ochotně jim pomáhal
jejich vedoucí Jan
PALM. Základní kolo
všichni mladí chovatelé
zvládli na výbornou a
postoupili do okresního
kola.
Okresní
kolo
proběhlo 26.4.2008 na
stanici SVČ Opava.
V tomto kole soutěţilo 15 mladých chovatelů z celého bývalého okresu Opava
v 11 chovatelských oborech (drůbeţ, holubi, králíci, drobní hlodavci, psy,
kočky, exotické ptactvo, koţešinová zvířata, teraristika, akvaristika, ovce+kozy).
Bohuţel v letošním roce nebyly obsazeny všechny obory.
Mladí chovatelé základní organizace Hať ve svých oborech zvítězili a tím
si zajistili postup do národního kola, které proběhne 6.-10. srpna v Jiřetíně pod
Jedlovou ( ve Šluknovském výběţku). Rád bych jim popřál, aby se co nejlépe
umístili a především aby vzorně reprezentovali naši základní organizaci ČSCH i
obec Hať
za výbor Petr Gajda - jednatel

Hasičský den
Všechno začalo tím, ţe jsme se sešli před
naší hasičárnou. Kdyţ po desetiminutovém
čekání dorazili kamarádi – hasiči z Polska, tak
jsme mohli vyjet.
Po příjezdu k hasičskému muzeu jsme se
seřadili a pak se nás ujal nějaký hodný pán,
který nás provázel celým muzeem. V muzeu
jsme viděli různé hasičské nášivky, modely
hasičských aut, historii hasičů a skoro vše, co
k hasičům neodmyslitelně patří. Potom jsme
posedali do aut a jeli jsme se podívat
k profesionálním hasičům na stanici. Hasičárna
byla v Ostravě – Zábřehu vedle Kauflandu.
Uvnitř jsme se rozdělili na dvě skupiny. První – kamarádi z Polska, a druhá –
my. Vzal si nás na starost jeden milý hasič, který nás provedl po celém areálu.
Mě nejvíce zaujaly sanitky, protoţe jsem ještě tak blízko sanitky nebyla. Sanitky
tam byly dvě, ale měli tam asi 22 hasičských aut. Předvedli nám techniku a my
se na závěr vydali zpět do Hati.
Zde nás uţ čekali hasiči s občerstvením. Potom jsme si povídali, jak se nám
výlet líbil či nelíbil. Pak jsme se všichni rozešli domů.
P.S.: Výlet se mi moc líbil a určitě bych ho příští rok zopakovala ☺!!!!
Kateřina Mrůzková, 6.B

KULTURA
Zamyšlení
Váţení spoluobčané, řádky, které chci napsat jsou výsledkem
dlouhodobé situace podpory a zájmu o kulturní akce v naší obci, ale také obecně
v naší společnosti. Nejsou míněny ve zlém, nýbrţ skutečně jako úvaha či hlubší
zamyšlení nad realitou.
V měsíci květnu jsme ţili velice bohatým společenským ţivotem. Vezmu
to tedy postupně, chronologicky, jak se jednotlivé akce uskutečnily.
1. května jsme mohli v kulturním domě shlédnout koncert ,, Hudba
nezná hranic aneb Máj – lásky čas“. Tento koncert si za svou dobu vybudoval
jistou tradici, avšak hodnotit umělecko-estetickou stránku těchto koncertů musí
lidé, kteří byli přítomní v sále. Dle ohlasů si však myslím, ţe jak minulý, tak i
letošní koncert se setkal většinou s pozitivními reakcemi. Letos opravdu velice
mile a na vysoké umělecké úrovni vystoupily 2 mladé zpěvačky z Polska

(Justyna Krupa a Justyna Okrent). Sólistka operety NDMS v Ostravě Jana
Kurečková zazpívala mj. slavnou skladbu G. Gershwina – Summertime a také
Vilju z operety F. Lehára Veselá vdova, za coţ získala vřelé přijetí posluchačů
v sále. Koncert byl ,,prošpikován“ samými šlágry 20. – 30. let 20. století a snad
si kaţdý našel zrovna tu svou písničku. Nemohu se nezmínit, ţe na koncertě se
z velké části podíleli naší mladí občané z naší obce (Irena Popelková, Veronika
Bekárková, Petra Vyletělková, Adam Paskuda, Zuzana Kielarová, Petr a
Veronika Kozlovi, Darina Cieslarová) doplněni profesionálními muzikanty
Janáčkovy filharmonie Ostrava.
Moţná, ţe právě v tom tkví jeden velký problém. Sál zaplnilo okolo 180
lidí. Dalo by se říci ,,nabito“. Do jisté míry ano – leč!! Odmyslíme-li si pozvané
hosty a ostatní, zjistíme, ţe místních občanů bylo přítomno cca 150 osob. Na
obec čítající přes 2000 obyvatel? Je to na zváţení a kaţdý si jistě dokáţe udělat
svůj náhled. Nějak se mezi nás do společnosti vkradl takový nešvar, ţe za
,,velkou kulturou“ se přece jezdí jenom do Prahy, do Ostravy, na Stodolní, atd.
Samozřejmě, kaţdý má dnes právo naloţit se svým vlastním časem podle svého
gusta, jen je to trošku smutné konstatování. Jeden postřeh z minulosti. Před
dvěma léty jsme v našem KD na koncertě Hudba nezná hranic uváděli dílo A.L.
Webbera – Fantom opery. Koncert byl provázen videoprojekcí a hlavního
představitele Fantoma opery přijel zazpívat k nám do Hati tenorista, sólista
opery NDMS v Ostravě, Peter Svetlík. Myslím, ţe tento koncert měl vysokou
profesionální úroveň, bohuţel za účasti jiţ zmíněných cca 150 lidí. Za dva týdny
nato jsem se jel na svého kamaráda Petera Svetlíka podívat do Ostravy na
Slezsko-ostravský hrad, kde ztvárnil tutéţ titulní roli, tedy Fantoma opery. Tento
muzikál zde uváděla operetní scéna NDMS divadla Jiřího Myrona. K mému
velkému překvapení přijel na toto představení autobus přiváţející občany Hati,
kteří přijeli do ,,velkého světa“ na velkolepé dílo - za velkou kulturou!
Jak uţ jsem řekl, má slova nejsou míněna ve zlém, či kritickým
pohledem, jen chci říci, kdysi vesnice ţila takříkajíc pospolitostí, skoro kaţdý si
měl s kaţdým co říct a kaţdý kaţdého znal. Dnes je situace taková, ţe se noříme
do svých domácích ulit a vycházíme jen do práce nebo nakoupit. Proto se ptám?
Má ještě vůbec smysl dělat, připravovat na vesnici nějaké akce, kde se nečepuje
pivo anebo se negriluje něco k zakousnutí? Jednoznačně to smysl má i pro těch
150 občanů, ale i tak se můţe stát, a proto vlastně tyto řádky píšu, ţe můţe přijít
doba, kdy nebudeme schopni připravit tu nebo onu akci, ten či onen koncert –
nebude s kým!!! Dnešní děti nechtějí zpívat, muzicírovat, chtějí být sami baveni
jinými. Můţe přijít doba, kdy vánoce neb jiné sváteční události nebudeme moci
zkrášlit svým zpěvem, protoţe jsme všichni velice unaveni a museli bychom být
celé dny v kostelích, případně chodit kaţdý týden na zkoušky, atp. Moţná jsou
moje slova pro někoho překvapením a moţná někoho popudím, ale sám jsem
někdy citlivý na různé soudy různých dění :,, jak to prý bylo pěkné a proč mi
nikdo neřekl, ţe to bude, protoţe se o tom povídalo v obchodě, u doktora, na
poště a já nevím kde ještě všude moţně,,. Nezlobte se, ale na toto se skoro ani
nedá reagovat, jen to vypovídá, o čem jsem jiţ dříve hovořil. Ţijeme s klapkami
na očích, ale nechceme si to připustit.

Před 10 léty jsem měl moţnost navštívit 3 státy ve Spojených státech
amerických. Zastavovali jsme v různých menších i větších městech, ale dostali
jsme se také do menších vesnic. Všude tam jsme koncertovali a zpívali jsme
v krásných kulturních domech, moderně-architektonických kostelích všech
moţných církví, ale zpívali jsme i v prostorách, které svým zjevem připomínaly
spíše stodoly. Nejsem ţádným příznivcem ani obdivovatelem přihlouplých
amerických seriálů nebo levných rádoby komediálních filmů, kde se nám vše
prezentuje jako velká idyla svobody a šťastných konců. Co však je a bylo
opravdu fascinující, lidé tam ţijí pro své vesnice, města, církve a jsou na to
náleţitě hrdi. Naše koncerty shlédlo vţdy velmi početné publikum, které vůbec
nemělo ponětí, kde je nějaké Česko a uţ vůbec ne nějaká Ostrava.
Nechci zde na tomto místě kázat ani jakkoli mentorovat, jen je mi to
docela líto, ţe nedokáţeme podpořit svou přítomností, svou zúčastněností akce,
kdy se setkávají lidé z jedné vesnice, kteří se snad ani nevidí během běţného
roku. Můţeme být právem hrdi, ţe tady v obci máme mladé lidi, kteří něco umí
a uţ také něco dokázali. My se dokáţeme se zájmem dívat na pořady typu
různých superstar, kdy mnohokrát nejde ani tak o umění jako spíše přehlídku
trapností, ale jsme spokojeni a pobaveni. Stačí nám to? Nejspíš ano, avšak jak uţ
jsem dříve zmínil, je poměrně těţké vybudovat jistou tradici neb nějaké dílo a
potom jej postupem času nechat zaniknout, protoţe uţ není, kdo by pokračoval.
Také někdy slýcháváme v souvislosti se ţivotem na vesnici, a ne jenom v té
naší, ţe tam lišky dávají dobrou noc či (s prominutím) tam zdech pes. Pak si ale
sáhněme do svědomí, kdy jsem se aktivně té neb oné akce zúčastnil, případně uţ
dopředu tu akci zavrhnul, protoţe to bude asi stát za ,,psí štěk“. Promiňte mi
moji upřímnost, ale opravdu mi není úplně lhostejné, v jaké atmosféře ţijeme.
A nakonec bych pouţil výrok pana doktora z jednoho krásného a pro nás
dost výstiţného českého filmu: ,,..ale co, vţdyť u nás je tak krásně, pivo máme
dobrý, a holky, holky máme nejkrásnější na celém světě!“.
Dne 3. května se v KD uskutečnilo setkání našich maminek nad 75 let u
příleţitosti oslav Dne matek. Pozvání přijalo na 70 našich spoluobčanek, které
podle jejich reakcí, proţilo krásné odpoledne. Všechny přítomné v úvodu
přivítal pan starosta Pavel Kotlář, jenţ rovněţ pronesl slavnostní přípitek a
popřál naším maminkám mj. vše dobré do dalšího ţivota. Další program
zpestřili přítomným naší mladí občané z Hati, kteří zazpívali a zahráli
maminkám jejich melodie z mládí. Nakonec se všichni velice druţně bavili a
vzpomínali, a dá-li Pán Bůh příští rok se opět sejdeme.
Další dva víkendy patřily akcím školy, 11. května proběhla oslava Dne
matek pořádaná těmi nejmenšími občany naší obce pro své maminky a v dalším
týdnu oslavila naše Základní škola v Hati své 40- tiny od svého otevření.
Za kulturní komisi
Mgr. Pavel Kozel

Výročí podepsání smlouvy o česko – polské spolupráci
Ve dnech 23.- a 24. května 2008 proběhly oslavy 10. výročí podepsání
partnerských smluv o spolupráci mezi obcemi Hať, Píšť, Šilheřovice a Gminou
Krzyzanowice.
V pátek 23.5. od 13.00 hodin proběhly oficiální části oslav. Na úřadě Gminy
Krzyzanowice za přítomnosti starostů, místostarostů, zástupců spolků a škol a
také zvaných hostů z řad bývalých činovníků jmenovaných obcí byly v krátkých
projevech zhodnoceny dosavadní výsledky spolupráce a v nových dokumentech
smlouvy o spolupráci ratifikovány. V prostorách úřadu byla ke zhlédnutí
připravena výstava dokumentů a fotografií zachycujících průřez desetiletím
spolupráce. Poté delegace partnerských obcí poloţily květiny k pomníkům L.
van Beethovena a F. Liszta u zámku v Krzyzanowicích. Hudbě těchto autorů,
doplněných o díla W.A.Mozarta, J. Haydna a G. Caccinieho, byl věnován
koncert, který následoval v kostele Sv. Anny. Program prvního dne společných
oslav byl zakončen před úřadem Gminy Krzyzanowice pouliční slavností,
určenou pro širokou veřejnost z obou stran státních hranic. Veškerému dění byli
přítomni ještě další mezinárodní partneři Krzyzanowic, a to zástupci maďarské
obce Rátka a německé obce Seeshaupt.
Sobota, 24.5., byla nazvána „prajzským dnem“. Ráno od zámku
v Chalupkách vyjel autobus, který se členy delegací jednotlivých partnerských
obcí projíţděl postupně Šilheřovicemi, se zastávkou v zámeckém parku a
prostorách zámku, dále byla na programu prohlídka vojenského opevnění z II.
světové války v Darkovičkách. Ta se u mezinárodních hostů setkala asi
s největším zájmem. Z bunkrů autobus pokračoval do Píště, kde připravili
prohlídku slunečních hodin, pyramidy, Mariánského poutního místa s kříţovou
cestou a v kostele krátký koncert váţné hudby. Před jednou hodinou odpolední
autobus zamířil k nám, do Hati, kde byl v restauraci Globus přichystán oběd. Po
krátkém průjezdu obcí autobus zamířil zpět do Polska, protoţe od 16.30 hodin
začínal další bod oslav a to slavnost v Tworkowě u kaple Sv. Urbánka. Zde byl
pro delegáty obcí i pro širokou veřejnost připraven bohatý kulturní program a
rovněţ mnoţství stánků s občerstvením.
Nezbývá neţ zkonstatovat, ţe desetiletí příhraniční spolupráce bylo důstojně
oslaveno. Oslavám přálo i hezké slunečné počasí, bohatý kulturní program
sestavený z koncertu váţné hudby, slezské dechovky, vystoupení dětského
folklórního souboru a mnoha dalších hudebních uskupení, nabízel kaţdému
vybrat si něco z toho svého soudku a stánky s jídlem a pitím by nabídly zboţí
mnoha dalším návštěvníkům, ale oproti polským občanům se z naší obce
velkolepých oslav zúčastnilo přes velmi malou vzdálenost jen pramálo z nás.
Pavla Kalvarová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA
Škola oslavila čtyřicátiny
Celý letošní školní rok probíhal ve slavnostní atmosféře. Škola se chystala
oslavit 40. výročí zahájení výuky v nových budovách. Těch čtyřicet let se
samozřejmě muselo podepsat ve všem, co normální ţivot provází. Změnila se
škola, vyměnili se i lidé v ní. I kdyţ… Ale pěkně po pořádku.
Škola v posledních letech dokonce omládla. Místo smutných šedých zdí nás
kaţdodenně vítá uţ z dálky pestrý areál. Kdyţ vysvitne slunce, je to nádhera. A
ti z vás, kteří nás v onen památný pátek a sobotu navštívili, mi zajisté dají za
pravdu, ţe obrovskými změnami prošly i interiéry. Za všechno budu jmenovat
nová sociální zařízení, tělocvičnu, školní nábytek, osvětlení, ţaluzie, odborné
učebny. Všemu vévodí nová multimediální učebna s interaktivní tabulí.
Výzdoba v posledních dnech prošla obrovskými změnami, a tak nová atmosféra
dýchla na kaţdého návštěvníka a moţná oslovila i naše ţáky, protoţe i kdyţ jiţ
uplynula nějaká doba od její instalace, stále ještě září a neutrţila podstatnější
úhony. Motivační název našeho nového školního programu „Škola - jedna
rodina“ by se měl obrazit i v interiérech a zařízeních všech školních budov a
jednotlivých místností.
Vlastní oslavy proběhly, jak jsem jiţ vzpomenul, ve dvou dnech. V pátek
dopoledne proběhla veřejná generálka naší akademie „Jak šel Honza do světa
III“. Tuto příleţitost vyuţila spousta rodičů a prarodičů našich vystupujících a
přijela i početná delegace ţáků z naší spřátelené školy v polských Bienkowicích.
Večer pak sál kulturního domu byl opět zaplněn a tak mohl „Honza konečně
důstojně doputovat domů“. Po skončení jsme otevřeli školu pro naše četné
sponzory, kterým ještě jednou děkujeme.
V sobotu ráno se pak dveře školní budovy otevřely dokořán. Sluníčko jiţ od
deseti hodin vítalo četné návštěvníky. Přišlo na tři sta ţáků bývalých i
současných, aby si prohlédli naše zařízení a nasáli atmosféru školy, na kterou jiţ
mnozí zapomněli. A taky si přišli popovídat se svými bývalými učiteli, protoţe
věřte nebo nevěřte, sešlo se nás, zaměstnanců bývalých i současných tolik, ţe do
stovky jich chybělo ne víc neţ pět.
Z těch, kteří si pamatují otevření školy v roce 1968, jich bylo asi tucet a dvě
ještě dnes pracují ve škole. Pravda, paní učitelka Věra Jurenková byla tehdy
ţákyní deváté třídy a paní učitelka Libuše Hrušková je jiţ v důchodu, ale jako
by se právě u ní čas zastavil. Jiţ druhým rokem nám pomáhá a je činorodá jako
před léty. A kdyţ se začalo vzpomínat, čas utíkal, a tak se nedivím, ţe mnohým
se nechtělo vůbec domů.
Abych atmosféru těchto dnů prezentoval úplně, dovolte, abych se s vámi
podělil o příhodu, která se udála o tři týdny později. V časných odpoledních
hodinách se ve škole objevily čtyři dámy. U pana školníka se sháněly po Věře
Smolkové. Došlo nám, ţe se jedná o paní učitelku Jurenkovou. V oněch čtyřech
dámách jsme postupně identifikovali pani učitelky Marii Hudcovou, Jarmilu

Fryčovou, Věru Kmětíkovou - Dorotíkovou a Evu Ellingerovou. Ta přicestovala
dokonce aţ z Kanady, kde ji zastihla naše pozvánka. A kdyţ se do České
republiky vypravila, pozvala své přítelkyně, se kterými před čtyřiceti lety v Hati
působila, a přijely se podívat. A mám opravdu velkou radost, protoţe slova
uznání z jejich úst zněla opravdově a byla moc krásná.
Tak tedy vypadal letošní školní rok, který se pomalu chýlí ke svému konci.
Dny sváteční vystřídaly opět dny pracovní, ale ta krásná atmosféra nám zůstala.
Kéţ nám vydrţí co nejdéle.
Mgr. Jan Hřivňák

Ze ţivota našich ţáků …
Školní docházku letos ukončí 39 ţáků. Třináct je přijato na učební obory a 26
jich bude pokračovat ve studiu na středních školách. Na většinu středních škol i
středních odborných učilišť byli ţáci přijati jen na základě výsledků ze základní
školy. Pouze 6 ţáků dělalo přijímací zkoušky.
Ve většině byli přijati v prvním kole přijímacího řízení, ale někteří museli
podat novou přihlášku na jinou školu či obor. Dnes jiţ jsou všichni umístěni.
V letošním roce převaţoval zájem o automobilové obory :
automobilová technika 2 ţáci
autotronik
1 ţák
autokarosář
2 ţáci
automechanik
1 ţák
autoelektrikář
2 ţáci.
Na Střední zdravotnickou školu do Ostravy jdou 3 dívky / 2 na obor
zdravotnické lyceum a 1 dívka na zdravotní asistentku /.
Výpočetní techniku budou studovat 3 chlapci a 2 dívky si vybraly
administrativu.
Na všeobecném gymnáziu se budou připravovat 2 ţákyně. Veřejno-správní
činnost na obchodní akademii si vybraly 2 dívky. Uţitou grafikou se hodlá ţivit
1 dívka.
Na Střední zahradnickou školu do Ostravy jdou 2 ţákyně na obor zahradnictví a
přírodovědné lyceum.
Na bohumínské střední škole se bude připravovat jedna dívka v oboru
výchovná a humanitární činnost.
A co další? Budeme mít 2 hutníky – operátory, 2 kosmetičky, 2 kadeřnice a 2
obchodníky.
Servírka, elektrikář, obráběč kovů, stolař, hutník, kuchař a fotografka, to jsou
profese, které si vybrali ostatní ţáci.
Do nového ţivota jim přeji hodně štěstí a hlavně ať si vybrali správně.
Mgr. Rita Sobková, výchovná poradkyně

Devět let v základní škole
Náš první vstup do Základní školy v Hati započal rokem 1999. Z prvního dne
ve škole si většina z nás vybavuje jen matné vzpomínky, ale určitě
nezapomeneme na šťastnou chvilku, kdy se polovina z nás, vlastně naše budoucí
třída dozvěděla, ţe jako třídní učitelku nám přidělili Mgr. Ludmilu Kočí. Díky
paní učitelce jsme proţívali první rok učení šťastně a krásný byl i pocit z toho,
ţe dokáţeme číst či napočítat do 20. Končil školní rok a my se neuměli smířit
s tím, ţe o ni přijdeme. Nakonec jsme si paní Kočí „vybojovali“ jako třídní aţ
do 3. třídy.
Začátky následujícího, čtvrtého, ročníku byly
těţké, protoţe jako novou učitelku jsme dostali
paní Pavlu Krupovou, ta byly pro většinu příliš
přísná, občas jsme se nevyhli letící křídě.
V 5. třídě se A i B spojilo a třídní učitelkou
se stala Mgr. Šárka Lasáková, tehdy jsme
poprvé poznali, jak funguje princip pěti
černých puntíků, za které následuje
poznámka. Začalo nám docházet, ţe škola
není jenom hra.
Po velkých prázdninách nás čekal šok,
před školní dveře se cpala spousta cizích
dětí,
mysleli jsme, ţe nám chtějí zabrat místa v lavicích, později jsme však zjistili, ţe
to jsou ţáci z Darkovic, naši noví spoluţáci. Ze začátku se všichni ostýchali,
později si mezi nimi spousta z nás našla i své nejlepší kamarády. Třídní
učitelkou naší třídy se tehdy stala Mgr. Eva Hřivňáková. Spolu s ní a některými
jinými učiteli, musím zmínit např. našeho „hašlerkáře“ pana Bohuslava
Těţkého, jsme se dobelhali do nynější 9. třídy.
Přišly první větší problémy a hlavně stresy ohledně výběru střední školy.
Přijímačky se blíţily, ale nakonec to pro většinu z nás dopadlo líp, neţ jsme
mysleli. Je sice pravda, ţe pár ţáků se dostalo aţ na druhý pokus, ale…jsme
tam!!! Po přijímačkách je uţ jen láţo pláţo, akce, závěrečák, focení, mnoho
menších výletů např. do Osvětimi, ale hlavně výlet do Prahy. Tento výlet byl
třídenní. Navštěvovali jsme všelijaké památky, zhlédli muzikál Angelika,
potkali pár známých osobností, např. Zdeňka Trošku, a pak zpátky domů.
Vraceli jsme se se spoustou puchýřů, s pár dírami v uších navíc a také
s rozčilením, ţe ve vlaku nebyly kupéčka. Ale samozřejmě se spoustou záţitků.
Teď uţ jen doufáme, ţe poslední dny ve škole přeţijeme ve zdraví, ţe
obdrţíme to správné vysvědčení o ukončení povinné školní docházky a ţe
v nových školách se nám všem bude dařit.
Na závěr nezbývá neţ poděkovat všem zaměstnancům školy, kteří se o nás
těch devět let starali. Všem učitelům a učitelkám, vychovatelce, uklízečkám,
školníkovi, kuchařkám. Všem moc díky.
Kateřina Kalvarová, 9.B

Jak slaví svůj svátek děti v mateřské škole
Mezinárodní den dětí je významným svátkem pro
kaţdé dítě. Jako kaţdoročně i letos jsme společně s dětmi
oslavili jejich velký den.
Ve středu 28. května jsme jeli na výlet do ZOO
v Ostravě. Děti si prohlédly zvířátka i prostředí, ve
kterém ţijí. Nádherný záţitek měly, kdyţ jim chovatelé
umoţnili přístup aţ k ţirafám. Pozornost starších dětí upoutal slon, který
nešťastnou náhodou přišel o část chobotu.
10. června v odpoledních hodinách se sešli rodiče se svými dětmi na hřišti TJ
Sokol, kde proběhla akce „Rodiče s dětmi“. Bylo nádherné počasí a nic
nebránilo v hledání toho opravdového pokladu. Cestou nasměrovaných šipek a
značek děti plnily úkoly, aţ došly k cíli, kde vyvrcholila jejich radost nad
objevením pokladu v podobě sladkostí.
Následovalo občerstvení, kaţdé dítě dostalo párek v rohlíku, kdo měl zájem,
měl moţnost si i párek opéct. K tomu nechyběla dobrá nálada, dětský smích a
celkově příjemná atmosféra.
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní Pavle Myškové, Markétě Šústkové
a Ritě Smolkové za velmi dobře organizovanou akci.
Akce „Rodiče s dětmi“ se uskutečnila 2. června i na
dolní mateřské škole, která byla spojena s prohlídkou
modelů letadel.
Na akci rozloučení s mateřskou školou se těší všichni,
protoţe nás čeká nejen beseda s ţáky 9. třídy, ale také
návštěva dětí 1. třídy.
Skončí další školní rok, ale radostné vzpomínky v dětech zůstanou.
Budoucím školákům přeji šťastné vykročení do 1. třídy a s ostatními dětmi se
opět těším na radostné proţití nového školního roku v mateřské škole.
Irma Domanská

INZERCE
JEDINEČNÁ NABÍDKA !!!
Uzavřete smlouvu o penzijním připojištění
a jiţ za Vašich 100Kč dostanete
od státu měsíčně 50Kč
Bliţší informace - Váš finanční poradce:
Martina Poláková, tel. 603201407

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Mauerová Marta
88 let
Dragounová Hedvika
86 let
Kempný Jan
86 let
Baďurová Hilda
86 let
Krakovka Antonín
86 let
Císařová Gertruda
85 let
Brožová Arnošta
85 let
Korzonková Emilie
85 let
Harazimová Eliška
85 let
Steppek Karel
85 let
Gebauer Erich
83 let
Palenčárová Helena
83 let
Kapersteinová Gertruda
83 let
Gašová Magdalena
83 let
Kuchařová Anna
80 let
Olecká Marta
80 let
Svoboda Josef
80 let
Bortliková Edeltrauda
80 let
Obecní úřad přeje všem jmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí
a osobní spokojenosti.

UZAVŘENÉ SŇATKY
Radka Ricková ♥ Jan Kurečka
Kateřina Gajová ♥ Marcel Šlosárek
Lucie Plačková ♥ Martin Jantač
Nikola Ogonová ♥ Jan Václavík
Elena Grigoriadisová ♥ Matouš Ryboň
Obecní úřad přeje novomanželům všechno nejlepší na společné cestě životem.
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