Centrum dolní Hať
PL - CENTRUM DOLNA HAĆ
Naturalnym centrum dolnej Gaci (cz. dolní Hať), czyli wschodnią częścią gminy, stał się obszar
w okolicy Zajazdu U św. Mikołaja (cz. Hostinec U sv. Mikuláše). Sam obiekt zajazdu należy do
najstarszych budowli w gminie. Prowadzenie gościńców datuje się tutaj na początek roku
1870. W roku 1923 dobudowano do zajazdu salę. Po całkowitej rekonstrukcji obiektu
ponownie odbywają się tutaj wydarzenia kulturalne i społeczne. Przyległa przestrzeń
publiczna służyła kiedyś jako zajezdnia autobusowa. Od roku 1994 stała się miejscem
corocznych uroczystości dożynkowych. Tylko kilka metrów dalej w kierunku zachodnim
znajduje się wybudowana powierzchnia dla uprawiania sportu i nowe boisko dla dzieci.
W bezpośrednim sąsiedztwie zajazdu, na wschód, stoi najstarszy budynek szkolny w gminie.
Postawiony w roku 1881, gdzie rok później zaczęto w nim uczyć. Uczniom z dolnej części Gaci
(cz. dolní Hať) służyła całych 95 lat. Od roku szkolnego 1977/78 uczęszczali już do szkoły w
górnej Gaci (cz. horní Hať). Po gruntownej przebudowie przeprowadzonej w roku 1977-1978
urządzono tam przedszkole. W tym celu służy do dziś. W ciągu ostatnich lat doszło do
modernizacji przestrzeni wewnętrznych i przyległego budynku gospodarczego, w którym
znajduje się świetlica i tłocznia soków należące do członków MO Czeskiego Związku
Działkowców.

CZ - CENTRUM DOLNÍ HAŤ
Přirozeným centrem dolní Hati, to je východní části obce, se stal prostor v okolí Hostince U sv.
Mikuláše. Samotný objekt hostince patří k nejstarším budovám v obci. Provozování
pohostinství se zde datuje od roku 1870. V roce 1923 byl k hostinci přistavěn sál. Po celkové
rekonstrukci objektu se zde znovu konají kulturně-společenské akce. Přilehlé veřejné
prostranství v minulosti sloužilo jako točna autobusů. Od roku 1994 se stalo místem
každoročního konání dožínkových slavností. Jen pár metrů západním směrem je vybudována
plocha pro sport a nové dětské hřiště.
V těsné blízkosti pohostinství, východním směrem, stojí nejstarší školní budova v obci. Byla
postavena v roce 1881 a vyučovat se v ní začalo o rok později. Žákům z dolní části Hati
sloužila plných 95 let. Od školního roku 1977/78 již navštěvovali školu na horní Hati. Po
rozsáhlé rekonstrukci provedené v roce 1977-1978 v ní byla zřízena mateřská škola. Tomuto
účelu slouží dodnes. V minulých létech došlo k modernizaci vnitřních prostor a přilehlé
hospodářské budovy, ve které mají svou klubovnu a moštárnu členové MO Českého svazu
zahrádkářů.

