VYBRÁNO
ZE SCHŦZÍ RADY OBCE
Rada obce se na svých schŧzích zabývala především:
- Provozem tenisového kurtu a ţádostí o jeho dovybavení
- Přípravou rekonstrukce vedení NN v trase MK Lipová úsek státní hranice aţ
prodejna Tempo na dolní Hati
- Otázkou financování opravy místního rozhlasu a veřejného osvětlení v trase
plánované rekonstrukce vedení NN na MK Lipová
- Návrhem na omezení rychlosti na MK Lipová v úseku MŠ dolní Hať
- Peticí občanů vyjadřující jejich nesouhlas s protipovodňovými opatřeními
realizovanými obcí
- Otázkou změny umístění hlásných profilů na vodním toku Bečva
- Finančním vypořádáním s místní organizací Českého svazu zahrádkářů za práce
provedené při údrţbě veřejné zeleně v obci.
- Návrhem na vyuţití moţnosti společného nákupu energií prostřednictvím e-aukce
pro obce a města Sdruţení obcí Hlučínska
- Nabídkou Moravskoslezského kraje na účast obce v projektu „Digitální technická
mapa MSK“
- Nabídkou Regionální rady regionu soudrţnosti Moravskoslezko na umístění
velkoplošného plakátu jako propagace úspěšně realizované investiční akce
„Rekonstrukce a nástavba pětipavilonové panelové ZŠ v Hati – pavilon MŠ“
- Přípravou výstavby Domu sluţeb v Hati – zajištění činnosti koordinátora BOZP
- Výběrovým řízením na zhotovitele Územního plánu obce Hať
- Ţádostí SDH Hať o finanční příspěvek na pořízení nového praporu
- Zprávou o průběhu bouřky, která obec postihla dne 17.7.2010
- Návrhem na přijetí studenta na prázdninovou brigádu
- Návrhem projektanta na řešení parkoviště a dopravního značení v úseku MŠ dolní
Hať
- Návrhem na přípravu výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava objektu
hasičské zbrojnice“
- Návrhem na realizaci úpravy břehu příkopu v dolní části obce a kanalizačního
sběrače v úseku Kotlina
- Nabídkou společnosti Capital Partners a.s. se sídlem v Praze na poskytování
sluţeb v oblasti investování obce do cenných papírů
- Dopisem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových k poţadavku obce
na převod pozemku p.č. 579/1, k.ú Hať z vlastnictví státu do majetku obce
- Návrhem České pošty na změnu provozní doby pro veřejnost na pobočce v Hati

-

-

Ţádostí TJ Sokol o vydání stanoviska k záměru realizovat opravu správní budovy
Aktualizací územně analytických podkladů pro správní obvod ORP Hlučín
Výsledkem výběrového řízení na zhotovitele stavby „Oprava hasičské zbrojnice“
Ţádostí občanského sdruţení Babybox pro odloţené děti o finanční příspěvek na
zřízení uvedeného zařízení v nemocnici s poliklinikou Karviná – Ráj
Přípravou novoročního koncertu, který bude součástí oslav 760let od první
písemné zmínky o obci
Ţádostí místní organizace Českého svazu chovatelů v Hati o mimořádný finanční
příspěvek na zakoupení zahradních setů
Návrhem smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro výstavbu
hlavního řádu vodovodu a dešťové kanalizace na MK Lipová, úsek Hajduček Majer, která bude uzavřená mezi obcí Hať a vlastníkem pozemků
p.č.2122/2,2126/20, k. ú. Hať
Návrhem na uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene pro vybudování
podzemního vedení NN pro novostavbu na MK Rychlovecká
Ţádostí stavebníků na ulici K Remízce o dodání materiálu pro výstavbu
vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbám rodinných domků
Návrhem na uzavření smlouvy se společností Ecotoxa s.r.o. se sídlem v Brně na
zpracování ţádosti o dotaci na projekt „Optimalizace vodního reţimu“

BUDE VÁS ZAJÍMAT
Výstavba Domu sluţeb
Návštěvníci zdravotního střediska případně kulturního domu jistě zaregistrovali,
ţe mezi stávajícím kulturním domem a zdravotním střediskem byla zahájena stavba
Domu sluţeb. Jedná se o dvoupodlaţní nepodsklepenou stavbu zasazenou do svahu,
která bude přístupná jak z ulice Kostelní (druhé nadzemní podlaţí), tak i z parkoviště.
Zpracovatelem projektu je Ing. Arch. Magdalena Merendová z Ostravy. Stavbu
provádí firma Ricka Karel z Hlučína. V letošním roce by měla být dokončena hrubá
stavba a jiţ v červnu příštího roku by měla být stavba předána do uţívání. Realizace
stavby bude znamenat určité omezení zejména návštěvníků zdravotního střediska a
také návštěvníků kostela, kteří zaparkují své auto u kulturního domu. Po dokončení
výstavby Domu sluţeb by měla následovat druhá etapa, která zahrnuje úpravu
stávajícího parkoviště, přístupu ke zdravotnímu středisku a plochy před kulturním
domem. Jejich součástí bude i demolice stávajícího domu sluţeb. Pokud bude
vypsána výzva pokusí se obec získat na uvedenou druhou etapu dotaci
z Regionálního operačního programu – rozvoj venkova.

Umístění dopravního značení “OBYTNÁ ZÓNA“
na ulicích Na Stavech a Na Stráni
Na základě připomínky občanů bydlících v ulici Na Stavech ke zklidnění dopravy a
řešení křiţovatky silnic MK Na Stavech a MK Na Stráni zadala obec řešení dané
problematiky projektantovi. Vzhledem k tomu, ţe v dané lokalitě jsou úzké cesty bez
chodníků a pro zajištění bezpečnosti chodců řešil projektant daný problém návrhem
obytné zóny pro danou lokalitu. Nové vodorovné a svislé dopravní značení bylo
projednáno s Policií ČR, dopravním inspektorátem Opava a odborem dopravy
Městského úřadu v Hlučíně. Následně bylo schváleno i Zastupitelstvem obce. Z
uvedeného tedy vyplývá, ţe ulice Na Stavech a Na Stráni se stává součástí obytné
zóny. Pro informaci uvádíme citaci ze zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích § 39 stanoví pro provoz v obytné zóně tyto předpisy:
1) Obytná zóna je zastavěná oblast, jejíţ začátek je označen dopravní značkou
“Obytná zóna“ a konec je označen dopravní značkou “Konec obytné zóny“.
2) V obytné zóně smějí chodci uţívat pozemní komunikaci v celé její šířce,
přičemţ se na ně nevztahuje § 52 (o uţívání pěších komunikací, které se
v předmětné zóně nevyskytují). Hry dětí na pozemní komunikaci v obytné
zóně jsou dovoleny.
3) V obytné zóně smí řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h. Přitom musí dbát
zvýšené ohleduplnosti vůči chodcům, které nesmí ohrozit; v případě nutnosti
musí zastavit vozidlo.
4) V obytné zóně musí chodci umoţnit vozidlům jízdu. To platí i pro děti hrající
si v obytné zóně.
Zároveň platí, ţe dopravní značení “Konec obytné zóny“ nahrazuje funkci dopravní
značky „Dej přednost v jízdě“. Stání v obytné zóně není dovoleno, jen na místech
označených a schválených jako parkoviště.
Nové dopravní značení bude umístěno v průběhu měsíce října.
Ţádáme občany, aby věnovali v budoucnu zvýšenou pozornost dopravnímu značení
při projíţdění těmito ulicemi.

INFORMUJEME
● VÝBĚR VODNÉHO ZA I. POLOLETÍ ROKU 2010
Hotovostní platbu za vodu můţete provést v pokladně obecního úřadu v úředních
hodinách v termínu 1.9.2010 – 15.9.2010.
Pokladní hodiny:

pondělí a středa
úterý a čtvrtek
pátek

8.00 – 12.00 12.30 – 16.30
8.00 – 12.00 12.30 – 14.30
POKLADNA UZAVŘENA

Bezhotovostně lze platbu provést bankovním převodem na č. účtu
1847434319/0800, kdy variabilní číslo a částku Vám rádi zodpovíme telefonicky na
čísle: 595020665 nebo e-mailem na adrese: dudkova@obechat.cz.

● ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY, HODIN PRO VEŘEJNOST, NA

POŠTĚ V HATI
Česká pošta upravuje zkušebně otevírací hodiny pro veřejnost na poště v Hati od
1.9.2010 z dŧvodu sníţení počtu pracovníkŧ na přepáţce. Zkušební doba je do
30.11.2010, tedy na dobu 3 měsíců.
Nově upravené hodiny pro veřejnost:
úterý, čtvrtek, pátek
8.00 – 11.00
14.00 – 16.30
pondělí, středa
8.00 – 11.00
14.00 – 17.00
Po část zkušební doby, tj. do 10.11.2010, budou na poště k dispozici krátké
anketní dotazníky, ve kterých můţete vyjádřit svůj postoj, ať pozitivní či negativní,
k upraveným hodinám pro veřejnost na poště v Hati.
Ţádáme Vás tímto o vyjádření Vašeho názoru.
● BEZPLATNÝ

ODVOZ A LIKVIDACE AUTOVRAKŦ

Městský úřad Hlučín ve spolupráci s ŢDB Group a.s. Bohumín, pořádají bezplatný
odvoz a ekologickou likvidaci vozidel určených likvidaci. Majitelé, kteří potřebují
ekologicky zlikvidovat vozidlo si mohou termín odvozu dohodnout na tel.čísle:
604 228 312, kde Vám sdělí další podrobnosti. Protokol potřebný k trvalému
vyřazení vozidla z registru bude předávajícímu vystaven ihned po převzetí autovraku.
Tato akce platí v průběhu září 2010. Bezplatné odvozy budou zajišťovány
průběţně dle konkrétních poţadavků majitelů přímo z místa odstavení auta.
Vyuţijte tuto výjimečnou moţnost ekologického odstranění Vašeho doslouţilého
vozidla!!
● SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Obec zajistila přistavení kontejnerů pro sběr a svoz velkoobjemových odpadů
(pneumatiky, koberce, nábytek, elektrozařízení, televize, atd.) a nebezpečných
odpadů (akubaterie, zářivky, oleje, barvy, laky, ředidla)
na sobotu 2.10.2010.
Místa a čas přistavení kontejnerů:
7.00 – 11.00 hodin – technický dvŧr, ulice Na Stráni
12.00 – 16.00 hodin – parkoviště u prodejny TEMPO, dolní Hať, ulice Lipová 223
Kontejnery budou k dispozici pouze v tento den a na odkládání odpadů budou
dohlíţet zaměstnanci firmy OZO Ostrava.
Vyuţijte moţnosti odevzdat velkoobjemový a nebezpečný odpad svozové
firmě!!!

KULTURA

Výročí 760-ti let od první písemné zmínky o obci
Naše obec si v letošním roce připomíná 760 let uplynuvších od první
písemné zmínky o obci. Toto výročí si chceme připomínat v průběhu
celého roku v sérii koncertů různého ţánru.
První koncert se uskutečnil jiţ 16.5.2010 v sále kulturního domu pod názvem
„Hudba nezná hranic“. V podání místních zpěváků Veroniky Bekárkové, Petry
Vyletělkové, Mgr. Pavla Kozla, hostů Magdy Bártkové a Justyny Okrent z Polska
zazněly slavné hity Glenna Millera, Irvinga Berlina, Charlie Chaplina, Leonarda
Bernsteina, tradicionály a další. Se špičkovými hudebníky Milanem Krajňakem,
Vlastimilem Ondruškou, Přemyslem Mixou a především hlavní hvězdou koncertu
trumpetistou Lazaro Cruzem z Kuby si zahráli i naši mladí hudebníci Petr Kozel, Jiří
Popelek a Adam Paskuda.
Koncert se velmi líbil a zcela zplněný sál odměnil účinkující dlouho trvajícím
potleskem.
V sobotu 14.srpna v areálu za hasičskou zbrojnicí pořádala obec ve spolupráci se
Sborem dobrovolných hasičů Hať koncert s názvem Podvečer s dechovkou.
Koncertovalo hudební těleso Dolbend z Dolního Benešova pod vedením pana Štefka.
Mladí hudebníci z celého Hlučínska hráli typickou dechovku, swing, jazz a také pop.
Svým vystoupením si získali uznání všech přítomných posluchačů. Jejich vystoupení
bylo vynikající a mělo velký ohlas.
O týden později také v sobotu zorganizovala obec ve spolupráci s Mysliveckým
sdruţením Hubert Hať v rámci zvěřinových hodů koncert dechové hudby pana
Arnolda Buchty. Rovněţ jejich vystoupení sklidilo úspěch. Sobotní odpoledne
doplnilo vystoupení jezdeckého klubu z Albertovce. Jeho členové předvedli ukázky
voltiţe (gymnastiky na koních). Bylo to vystoupení, které všechny přítomné doslova
nadchlo. Oba koncerty dechové hudby se konaly za nádherného letního počasí a
těšily se velkému zájmu posluchačů.
Poslední z koncertů nás teprve čeká a uskuteční se na přelomu roku 2010/2011,
kdy v našem chrámu svatého Matouše se uskuteční velký koncert duchovní hudby.
Chtěl bych poděkovat všem účinkujícím, ale především organizátorům koncertů a
to jak členům SDH Hať a MS Hubert Hať, tak i zaměstnancům obce za přípravu a
zorganizování akcí, které obohatily kulturní ţivot v obci.
Pavel Kotlář, starosta obce

POZVÁNKY

XVII. HAŤSKÉ DOŢÍNKY
Soukromí zemědělci ve spolupráci s obcí Hať a manţely Hawlikovými Vás zvou na
tradiční haťské doţínky v neděli 29.8.2010.
Ráno v 7.00 proběhne v kostele v Hati děkovná mše svatá za letošní úrodu a
následně odpolední oslavy proběhnou tradičně. Alegorický průvod vyjede ve 14.00
hodin z parkoviště u kulturního domu a po projetí celou obcí skončí u Hostince u sv.
Mikuláše.
Těšit se můţete na haťské koláče, dechovku p. Buchty, westernové vystoupení,
folklórní soubor Srubek a atrakce pro děti.
Připraveno je bohaté občerstvení.

POZVÁNÍ
na veřejnou schůzi, která se uskuteční
ve čtvrtek 9.9.2010 v 18.00 hodin
v sále Kulturního domu v Hati.
Na programu veřejné schůze bude projednání petice občanů podané
proti aktuálním protipovodňovým opatřením realizovanými obcí.

Gymnázium Josefa Kainara Hlučín, p.o.
Vás srdečně zve

na oslavy 90. výročí zaloţení gymnázia
Program:
pátek 1. října 2010 od 16:00
Slavnostní akademie v Kulturním domě Hlučín
vystoupí houslista Roman Mžik, zpěvačky Markéta
Špoková a Katka Kulová,
studenti gymnázia a žáci ZUŠ Pavla Josefa Vejvanovského
sobota 2. října 2010 od 10:00
Varhanní koncert Marka Gajdy v kostele sv. Markéty v Hlučíně
sobota 2. října 2010 od 14:00
Den otevřených dveří
prohlídka budovy školy, bohatý kulturní program, občerstvení zajištěno

Z O Č S CH H A Ť
Vás zve na

II. SLEZSKOU VÝSTAVU
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA
S MEZINÁRODNÍ ÚČASTÍ
(vystavovatelé z Polska, Slovenska)

která proběhne v areálu hasičské zbrojnice v Hati

18.9.2010
19.9.2010

00

00

8 – 18 hod.
800 – 1700 hod.

Na výstavě bude vystaveno okolo:
 450 ks králíkŧ různých plemen
 550 ks holubŧ různých plemen
 450 ks drŧbeţe různých plemen
Dále bude vystavena expozice :
exotického ptactva a baţantŧ
hadŧ a pavoukŧ
akvar. rybiček
vodních ţelv
Připraven bohatý doprovodný program, mnoho prodejních
zvířat do Vašich chovŧ, tombola a zabijačkové občerstvení.
Zvou pořadatelé

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA

Pro Vaše děti
Zábavu i vzdělání pro Vaše děti připravili v novém školním roce učitelé ZUŠ Hlučín.

Co nabízíme:
-kvalitní výuku vedenou profesionálními výtvarníky jako protiklad
amatérských krouţků s neodborným vedením
- s dětmi pracuje učitel s odbornými vysokoškolskými znalostmi
- pracujeme v malých skupinách, aby byl zajištěn individuální přístup
a přátelská atmosféra
- děti získají hravou formou teoretické i praktické znalosti v keramice,
malbě, práci s textilem a jiných technikách
- náročnost výuky je limitována věkem dítěte
- kaţdý ročník je zakončen státním vysvědčením jako na základní
škole
- nabízíme nejniţší školné v rámci EU a současně jednu z nejvyšších
kvalit výuky
- v ceně školného jsou započteny všechny výtvarné pomůcky a
materiál potřebný k práci
- výuka probíhá jednou týdně v prostorách základní školy ve Vaší obci
- děti se účastní výstav a výtvarných soutěţí
- vyučujeme děti předškolního věku, školní mládeţ, středoškoláky
- příprava na přijímací zkoušku

Co poţadujeme:
- zájem o výtvarnou práci
- dobrou náladu a vytrvalost
V případě Vašeho zájmu volejte na tel: 736 121 942 (p.Harman),
kde získáte přesné informace.

ZE ŢIVOTA SPOLKŦ
1. Olympiáda mladých chovatelŧ 2010 – Litomyšl
Stalo se jiţ tradicí, ţe naši mladí chovatelé se v měsíci dubnu
účastní okresního kola soutěţe Olympiády mladých chovatelů
v Opavě. Mladí chovatelé, kteří zde zvítězí, postupují do národního
kola. Vítězové národního kola pak postupují do kola
mezinárodního, coţ znamená, ţe pojedou změřit své síly a
dovednosti do Slovenského města Nitra.

Letos se okresního kola soutěţe zúčastnilo pouze tří soutěţící z naší haťské
organizace. Naštěstí nikdo z mladých se nenechal zahanbit a všichni tři soutěţící se
umístili na prvním místě ve svém oboru, a tudíţ všichni postoupili do národního kola.
Nastala
středa 4.srpna,
den odjezdu na
1.
olympiádu
mladých
chovatelů, která
se
konala
v Litomyšli.
Ráno jsme jeli
autobusem do
Hlučína, odtud
jsme přesedli na
vlak do Opavy,
kde se k nám
připojili ostatní
soutěţící
za
okres
Opava.
Vedoucí našeho
okresu byl Petr
Gajda a Jiří Popelek, kteří měli na starost mladé chovatele z celého okresu Opava. Do
Litomyšle jsme přijeli okolo třetí hodiny. Nejprve jsme se ubytovali na domově
mládeţe a pak hned šli na večeři. Večer bylo slavnostní zahájení v zámku Litomyšl,
za přítomnosti starosty města a vrcholných představitelů Českého svazu chovatelů.
Ve čtvrtek vše začalo. Jedna polovina soutěţících soutěţila a druhá polovina
jela na výlet. Soutěţící, kteří nesoutěţili, šli po snídani na prohlídku dominanty
města- zámku Litomyšl. Jedná se o klasicistní památku, která je zapsána do
světového dědictví UNESCO. Pak následoval oběd a odjezd do záchranné stanice
divokých zvířat. Po prohlídce záchranné stanice jsme ještě jeli na rozhlednu Terezka,
kde byl krásný výhled do širokého okolí.
Mezi tím, co si jedni z nás uţívali doprovodného programu 1. olympiády
mladých chovatelů, druzí se asi pěkně potili, protoţe je čekala „poznávačka“, která se
skládala z 25 obrázků a 25 otázek dle odborností. Dále museli soutěţící obhájit
písemnou práci, kterou vypracovávali během roku o svém chovu. Písemná práce
obsahuje informace a problematice daného chovu (úvod, krmení, ustájení, výstavní
činnost, příprava na výstavy, veterinární problematiku a mnoho dalších informací).
Tuto písemnou práci si přečte zkušební komise a následně se ptá u obhajoby na věci,
které ji zaujaly. V pátek se role vyměnily, soutěţící se stali turisty a turisti
soutěţícími.
Sobota se nesla ve znamení odpočinku, byl naplánován výlet na Toulcovy
Maštale (pískovcové skály) a zámek Nové Hrady, ale jelikoţ pršelo, byl zvolen
náhradní plán. Kdo chtěl mohl jít na bowling, nebo byl promítán film, hrály se hry,
atd.. Po skončení celodenního programu následovala večeře a dlouho očekávané
vyhlašování výsledků. Slavnostní ukončení proběhlo ve Smetanovém domě, za účasti

vrcholných představitelů svazu, města a sponzorů. Naši zástupci se umístili na těchto
místech:
Adamčíková Aneta
Tesař Michal
Adamčík Václav

-

2.místo obor holubi
2.místo obor drůbeţ
4.místo obor drůbeţ

starší kategorie
mladší kategorie
starší kategorie

Jako okres jsme se umístili na 1.místě!!! Z tohoto výsledku jsme měli asi
největší radost, protoţe se nám konečně podařilo porazit okres Ţdár nad Sázavou,
který zvítězil 5x po sobě. V příštím roce je pořádáním mezinárodního kola olympiády
mladých chovatelů pověřen okres Opava. Tak nezbývá neţ popřát soutěţícím mnoho
úspěchů i v následujícím roce a aby svůj úspěch zopakovali.
Jiří Popelek

Co je nového v haťském fotbale?
Ať uţ chceme, nebo ne, blíţí se nám další podzim
a s podzimem i další ročník fotbalových soutěţí. V momentě,
kdy se Vám dostanou do rukou tyto řádky, uţ budeme znát
první výsledky našich celků. I v letošním roce nám přibyla
jedna soutěţ. Po loňském utvoření B-týmu, který hrál
v nejniţší soutěţi okresu Opava a umístil se na pěkném 4.
místě, coţ mu po rekonstrukci soutěţí v okresu Opava
vyneslo i moţnost postupu do vyšší třídy, jsme se letos rozhodli vyzkoušet zapojit do
bojů o body i naše nejmladší fotbalisty – benjamínky. Jedná se o chlapce ročníku
2000 a mladší, a pokud ve Vašem okolí znáte někoho v tomto věku s přebytkem
energie, určitě jej nasměrujte směrem k hřišti. Naši starší ţáci doplatili na uţ výše
zmiňovanou rekonstrukci soutěţí v okrese Opava a sestoupili z okresního přeboru do
okresní soutěţe. Dorostenci pokračují uţ třetím rokem ve svém taţení krajskou
soutěţí a všichni jsme zvědaví, jak se jim bude dařit letos. A – muţstvo jenţ po
loňském podzimu paběrkovalo u dna tabulky krajské soutěţe 1.B třídy, se stalo
jarním mistrem, coţ mu nakonec vyneslo celkové pěkné 4. místo. Všichni doufáme,
ţe svoje dobré výkony potvrdí i na podzim.
Nakonec ještě krátce o letošním 28. ročníku turnaje HAPOKO.
Počasí se nakonec kupodivu vydařilo a kroupy spadly všechny v Praze a tak boje o
putovní pohár mohly probíhat na regulérním terénu. Na turnaji svedlo lité boje o
kaţdý míč tradičních pět celků a to Ajax, Hasiči, Kotlina, Sokol a Torpédo. Kotlina
obhajovala svoje loňské prvenství a aţ na úvodní zaváhání s Ajaxem (0 : 0) uţ zbytek
svých utkání dotáhla k vítěznému konci, coţ jí v celkovém bilancování dovedlo i
letos aţ na vrchol (10 bodů). Druhé místo obsadilo Torpédo (7bodů), třetí byl celek
Sokola (4 body), čtvrtý Ajax (4 body) a pěkné páté místo připadlo hasičům (3body).
Nejstarším hráčem na hřišti byl p. František Kořonek (54 let) a nejlepšími střelci se
letos stali hned 3 hráči se 3 vstřelenými góly Tomáš Mikula (Sokol), René
Konečný (Torpédo) a Roman Hruška (Kotlina).
Za výbor TJ Sokol Hať Jiří Cima

Rozpis zápasŧ TJ Sokol Hať
14.8.
21.8.
22.8.
28.8.
29.8.
4.9.
5.9.
11.9.
12.9.
18.9.
19.9.
25.9.
26.9.
28.9.
2.10.
3.10.
9.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.
30.10.
31.10.
6.11.
7.11.

So.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
Út.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.

17,00

MUŽI A
S.Lazce-Hať

MUŽI B
17,00

17,00
17,00

Hať-Štěpánkovice

Hať-Strahovice
17,00

Hať-Bohuslavice B

17,00

Hať-Píšť B

16,30

Hať-V.Hoštice B

Hať-Hrabová

17,00

Hať-Markvartovice

16,30

Kozmice-Hať

16,30

15,30
10,15

14,00
13,30

Hať-V.Polom
16,30

Bolatice-Hať

16,00
15,30

Sudice-Hať
Hať-Dobroslavice

Klimkovice-Hať

Hať- Svinov
Ostrava Jih-Hať
Bělá-Hať
Hať-Strahovice B

Hať-Darkovice
14,00

Oldřišov B-Hať

13,30

Hať-Háj ve Slezsku

Darkovičky-Hať
Hať-Dolní Lhota
ŽÁCI

28.8.
29.8.
4.9.
5.9.
12.9.
13.9.
18.9.
19.9.
25.9.
26.9.
30.9.
2.10.
3.10.
9.10.
10.10.
16.10.
17.10.
23.10.
24.10.

14,45
14,15

Hať-Rýmařov
St.Bělá-Hať

14,15

Hať-Bruntál

10,00

Vrbno -Hať

14,15
14,15
16,00

Hať-Vřesina
Hať-D.Lhota
Hlučín B-Hať

13,15

Hať- Svinov

13,15

Odry-Hať

12,45

Hať-Ludgeřovice

11,45

Polanka-Hať

13,30

Kylešovice-Hať

Hať-Budišovice

15,30
15,00
15,00

Hať-Vávrovice

Kobeřice B-Hať

16,30

16,00

14,45

Hať-Píšť

16,30

16,30

DOROST

So.
Ne.
So.
Ne.
Ne.
Po.
So.
Ne.
So.
Ne.
Čt.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.
So.
Ne.

10,00
10,00
10,00

14,00

BENJAMÍNCI
15,30
Hať-Vřesina

Hať-Bohuslavice
15,30

Hať-Píšť

17,00
15,00

Šilheřovice-Hať
Hať-Darkovičky

14,30

Kozmice-Hať

17,00
14,00

Darkovičky-Hať
Vřesina-Hať

14,00

Hať-Píšť

14,00

Hať-Kozmice

13,30

Hať-Šilheřovice

Hať-Píšť
Hať-Šilheřovice

Vřesina-Hať
volno

14,00
13,30

Darkovice-Hať
Hněvošice-Hať

10,00

Hať-Štěpánkovice

10,00

Hať-Háj ve Slezsku

Výstava zahrádkářŧ v Hati
Milí spoluobčané, dovolte nám, abychom Vás prostřednictvím zpravodaje pozvali
na letošní zahrádkářskou výstavu. Výstava se bude konat v době haťského krmáše, to
je 18.a19.září. V sobotu 18.9.od 16.hodin do 19.hodin, v neděli 19.září od 8.hodin do
19.hodin.
Najít téma výstavy je rok od roku náročnější, protoţe nechceme přijít o zájem
našich návštěvníků. V loňském roce jsme se vrátili do doby našich babiček a
ochutnávali jídla, která byla typická pro toto období. V letošním roce pro vás
připravujeme výstavu, kterou jsme nazvali “O čem sní Eskymák“. Přesto, ţe témata
neustále měníme, podstatou všech výstav je přehlídka ovoce, zeleniny a květin, které
vypěstujete Vy – občané Hati. Chceme proto poţádat všechny pěstitele, kterým se i
přes nepřízeň počasí na zahrádce dařilo, aby přispěli svými výpěstky na naši výstavu.
V letošním roce více neţ jindy musíme tuto práci ocenit, protoţe počasí opravdu
nemělo pro naši snahu pochopení. Uţ v minulých letech jsme se mohli přesvědčit, ţe
máme v obci spoustu šikovných lidí, kteří se věnují zahradničení, ať uţ pro radost
nebo uţitek. Doufáme, ţe rádi ostatním ukáţete, co se Vám podařilo a my Vám
předem děkujeme.
Neţ se setkáme na výstavě, ještě se uvidíme na doţínkách, kde nás v alegorickém
průvodu určitě poznáte. Budeme se na Vás těšit a přejeme příjemně proţitý konec
prázdnin a dovolené.
Český zahrádkářský svaz Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAŠI JUBILANTI
Neuwerthová Anna

93 let

Hubáček Bedřich

87 let

Rosmannová Antonie

86 let

Madejová Anna

83 let

Plačková Cita

83 let

Tilleczková Marta

83 let

Bortlík Erich

82 let

Petřeková Hedvika

80 let

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

UZAVŘENÉ SŇATKY
Petra Vyletělková

♥

Petr Hrabovský

Obecní úřad přeje novomanželům všechno nejlepší na společné
cestě životem.
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