Čtvrtletník naší obce
LÉTO 2008
Ročník 11, číslo 2

Vážení spoluobčané,
Letní prázdniny jsou v plném proudu a přesto bych se rád vrátil k události z května letošního roku. Pravidelně vždy
2. květnovou neděli slaví svátek všechny maminky, babičky i prababičky. K tomuto svátku letos nacvičily děti z naší
základní a mateřské školy vystoupení. Děti ze základní školy si připravily pod vedením svých učitelek pásmo písniček
a veselých básniček pod názvem Aprílová škola. Věřím, že rodiče byli spokojeni a nezapomněli své děti pochválit.
Děti z mateřské školy sehrály k této příležitosti nádherné pohádkové představení Zlatovláska. O úspěchu tohoto
muzikálu svědčil obrovský potlesk téměř tří set diváků. Takových ovací často nedosáhnou ani profesionální divadla.
Kdo tam byl, jistě má slova potvrdí. Do představení vložili velké úsilí nejen samotní herci, tedy děti z naší školky, ale
také její zaměstnanci, rodiče a přátelé. Málokdo si uvědomuje, kolik úsilí a času je zapotřebí, aby se děti, které ještě
neumí číst byly schopny naučit texty téměř hodinového představení. V této souvislosti chci poděkovat všem, kteří se na
celé oslavě Svátku matek podíleli, především však chci ocenit práci paní Lenky Walachové a Evy Hajdukové, které
dokázaly připravit scénář a texty pohádky, zajistily materiál, namalovaly kulisy, zajistily hudbu a celkově věnovaly
přípravám mnoho hodin svého volného času. Hlavně ale dokázaly svým nadšením strhnout celou řadu lidí, kteří byli
ochotni se do jejich projektu zapojit. Jedno staré moudro říká, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet. V tomto smyslu
jsem velmi rád, že v naší školce máme lidi, kteří dokážou rozsvítit naše děti. Také doufám, a jistě nejsem sám, že se
můžeme těšit na další představení, která nám škola a školka přichystá.
Jak jsem se zmínil v úvodu tohoto článku, prázdniny jsou v plném proudu a tak
strana
OBSAH :
dovolte abych popřál dětem spoustu krásných dnů a mnoho hezkých zážitků
a zaměstnancům naší školky a školy hezkou dovolenou, při které načerpají mnoho
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Adresa:

Ing. Martin Pinkas

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

- starosta obce

Telefon:

558 733 131

Ing. Bronislav Mrozek - místostarosta
obce,
pověřen jednáním ve věcech na úseku životního
prostředí, komunikací, obrany, ochrany a hasičů

Fax:

558 733 132

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH

IČO:

673 391 58

E-mail:

chotebuz@volny.cz

Web:

www.chotebuz.cz

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a. s.
Český Těšín
č.ú.: 5000120-734/0600

Úřední hodiny:

pondělí, středa
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod

Červenec - knihovna bude otevřená, internetové
centrum bude otevřeno pouze v pondělky
(15:00 – 19:00)
Srpen
- knihovna a internetové centrum bude
zavřeno.
1.5.2008 byla zahájena sezóna pro vstup do hlásky
u zámku v Chotěbuzi.
Provozní doba: So 10:30 – 16:00 hod
Ne 10:30 – 15:00 hod
V případě zájmu o vstup do hlásky volejte na tel. č.
604 751 738 - p. Kosarz. V ceně 10,- Kč je zahrnuta i
pohlednice obce Chotěbuz.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 12. září 2008. Všechny zájemce
o uveřejnění svého příspěvku nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na Obecním
úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada

Narození :
V květnu se narodila:

Sofie Kiszová

Malé Sofince přejeme mnoho
zdraví, lásky a pohody do jejích
prvních krůčků života.

Jubilanti :
V dubnu své jubileum oslavil:

V květnu své jubileum oslavili:

V červnu své jubileum oslavil:

Boleslav CIESLAR

Žofie CHMIELOVÁ
Jan CARBOL
Jan NOVÁK
Marie MORAWCOVÁ
Jaroslav RUSNOK

Všem jubilantům přeje obecní
úřad a redakční rada mnoho
zdraví, štěstí, lásky, životní pohody
a Božího požehnání do dalších let.

Úmrtí :
V dubnu nás opustil:
V květnu nás opustil:

Isidor PALARCZYK
Emilie GLACOVÁ
Projevujeme zarmouceným rodinám, všem
blízkým a přátelům upřímnou soustrast.
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Výňatek
z
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 8. 4. 2008
Zastupitelstvo obce
schvaluje
schvaluje přijetí daru ve výši 60.000,- Kč od Města
Český Těšín na částečné financování ostatní dopravní
obslužnosti
schvaluje
přijetí nepeněžitého daru – umělých kameniv od
Třineckých železáren a.s. a pověřuje starostu k podpisu
darovací smlouvy
rozhodlo
v souladu § 84, odst. 2, písm. p) zákona 128/2000
Sb. o obcích v platném znění o uzavření smlouvy
o sdružení za účelem přípravy podmínek pro zahájení
výstavby přeložky I/67 s názvem „Sdružení za
vybudování severovýchodní příhraniční spojky D47
(resp. D1) a R48 dle předloženého návrhu
schvaluje
firmu ODS - Dopravní stavby Ostrava, a. s.,
Ostrava – Zábřeh na realizaci rekonstrukce místních
komunikací a další firmy v pořadí: SKANSKA DS a. s.

Prostějov, STRABAG a. s. Ostrava a L. GREKO
Třinec
pověřuje
radu obce ke schválení smlouvy o dílo v rozsahu
zakázky: ul. Vídeňská , ul. K Oboře a opravy výtluků
na ostatních komunikacích dle návrhu
schvaluje
firmu Nehlsen Třinec s. r. o. na zajištění údržby
veřejného osvětlení a další firmy v pořadí: Zdeněk
Halabica – ELSAZ Ostrava – M. Hory, a CASEL CZ
Co. s. r. o. Chotěbuz
schvaluje
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Chotěbuz p. o. za
rok 2007 ve výši -5 412,42 Kč a jeho krytí z rezervního
fondu
pověřuje
p. Haroka k zajištění nákupu ozvučovací techniky
do Sportovně kulturního střediska Chotěbuz v ceně do
50.000,- Kč

Výňatek
z
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 17. 6. 2008
Zastupitelstvo obce
souhlasí
s celoročním hospodařením obce za rok 2007, a to
s výhradami (dle zákona č. 250/2000 Sb. § 17 odst.
7 písm. b).
schvaluje
závěrečný účet včetně zprávy o výsledcích
přezkoumání hospodaření obce Chotěbuz za rok 2007
a přijatá opatření, která jsou součástí bodu č. 6 závěrečného účtu
schvaluje
rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy
pověřuje
radu obce k výběru firmy pro realizaci
rekonstrukce vstupních dveří a schodiště na bytovém
domě č. p. 269 a 270
vydává
v souladu s ust. § 84 odst. 2. písm. x) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
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pozdějších předpisů a příslušné podle ust. § 6 odst.
5 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), za
použití § 43 odst. 4 a § 54 odst. 2 stavebního zákona,
§ 171 – 173 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, § 13
a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně
analytických
podkladech,
územně
plánovací
dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací
činnosti, ve spojení s ustanovením § 188 odst.
4 stavebního zákona
změnu č. 11 územního plánu sídelního útvaru
(ÚPSN) Český Těšín pro obec Chotěbuz, formou
opatření obecné povahy, v rozsahu přílohy č. 1
schvaluje
kupní smlouvu na odkup pozemku 358/2 k. ú.
Zpupná Lhota o výměře 733 m2 od paní K. K., bytem
Chotěbuz do vlastnictví obce Chotěbuz a pověřuje
starostu k jejímu podpisu

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
pověřuje
starostu k přípravě kupní smlouvy s firmou
SeaReal s. r. o. , Orlová – Poruba na odkup parcely č.
124/2 v k. ú. Chotěbuz
pověřuje
starostu k přípravě kupní smlouvy s Ing. K. K.,
bytem Havířov – Šumbark na odkup parcely č. 502/2
k. ú. Zpupná Lhota
schvaluje
záměr prodeje pozemků p. č. 357, 360, 361, 363
a 366 v k. ú. Chotěbuz za podmínek: prodej všech
pozemků jako jeden celek, minimální nabídková cena
85 200,- Kč prodávající si vyhrazuje právo odmítnout
všechny nabídky, prodávající si vyhrazuje právo jednat
o konečném znění kupní smlouvy, termín podání
nabídek do 15. 8. 2008 do 12.00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene s oprávněným ČEZ Distribuce a. s. ve věci
umístění venkovního napojení nové trafostanice na
stávající distribuční síť na pozemcích 558/2 a 582 k. ú.
Zpupná Lhota
ruší
své usnesení č. 2.3/8/2007 ve věci plateb za odhrn
sněhu ze soukromých komunikací
schvaluje
žádost ZŠ a MŠ Chotěbuz p. o. o uzavření MŠ
Chotěbuz v červenci a srpnu 2008 z důvodu
nedostatečné naplněnosti kapacity v těchto měsících
schvaluje
firmu Ing. Josef Hladký, Náves 195, Chotěbuz pro
výrobu propagačního DVD obce a pověřuje starostu
k podpisu smlouvy dle předložené varianty 2
Usnesení bylo upraveno v souladu se
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Ztráta občanského průkazu

Výzva všem majitelům a uživatelům pozemků !
Je nejvyšší čas na provedení prvních sečí porostů !
Upozorňujeme občany na nutnost provádění sečí porostů na pozemcích v jejich vlastnictví nebo nájmu.
Základní údržba pozemku s travním porostem zahrnuje minimálně dvě seče porostu. Doporučuje se první seč
provést do konce června, druhou seč pak do konce srpna.
B. Mrozek
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ROZBOR HOSPODAŘENÍ ke dni 31. 12. 2007
PŘÍJMOVÁ ČÁST
Daňové příjmy položky 1

Čerpání v Kč

Čerpání %

7 171 000,00

7 136 950,27

Poplatky za užívání veřejného prostranství

1 000,00

300,00

30,00%

Odvody za odnětí zemědělské a lesní půdy

11 418,00

2 222,00

19,46%

Poplatek ze psů (1341)

99 52%

96,25%

22 000,00

21 176,00

Poplatek ze vstupného (1344)

8 000,00

7 400,00

92,50%

Poplatek za VHP (1347)

5 000,00

4 837,00

96,74%

Správní poplatky (1361)

29 000,00

29 500,00

101,72%

Neinvestiční dotace ze SR(4112)

95 207,00

95 207,00

100,00%

Ostatní neinvestiční dotace (ÚP)

400 320,00

398 750,00

99,60%

Ostatní neinvestiční dotace (sochy-zámek)

170 000,00

170 000,00

100,00%

60 000,00

60 000,00

100,00%

2 000,00

2 000,00

100,00%

300 000,00

300 000,00

100,00%

2 200,00

1 893,00

86,05%

Bytové hospodářství - služby a nájem

426 000,00

425 449,50

99,87%

Odvody příspěvkových organizací

469 374,00

469 222,50

99,97%

70 000,00

68 257,50

97,51%

Neinvestiční dotace - obce
Neinvestiční dotace – kraj
Investiční dotace – kraj
Místní knihovna – poplatky

Přijaté nekapitálové příspěvky (Eko-kom)
OÚ - kopírování, odpady

575 483,00

581 019,00

100,96%

Příjmy z pronájmů pozemků a nemovitostí

200 000,00

180 517,00

90,26%

Příjmy z prodeje zboží

5 000,00

3 675,00

73,50%

Přijaté pojistné náhrady

5 000,00

4 591,00

91,82%

1 031 030,00

1 031 030,00

100,00%

Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí

16 000,00

16 000,00

100,00%

Příjmy z prodeje ostatního dlouh. majetku

40 000,00

40 000,00

100,00%

Příjmy z prodeje pozemků

Příjmy z úroků
CELKEM

VÝDAJOVÁ ČÁST
Silnice – materiál a služby

105 770,00

104 784,32

99,07%

11 220 802,00

11 154 781,09

99,41%

Upravený
rozpočet v Kč

Čerpání v Kč

Čerpání %

25 000,00

14 287,00

57,15%

Silnice opravy

200 000,00

196 765,80

98,38%

Silnice - zimní údržba

200 000,00

80 052,50

40,02%

Provoz veřejné silniční dopravy

250 000,00

250 000,00

100,00%

5 000,00

3 990,00

79,80%

360 000,00

350 070,64

97,24%

Kontrola STK vozidel
ZŠ náklady na dojíždějící žáky
ZŠ náklady obec

942 374,00

942 374,00

100,00%

Místní knihovna - náklady

146 500,00

140 049,73

95,60%

Dotace PZKO

5 000,00

5 000,00

100,00%

Dotace TJ Sokol Chotěbuz

53 000,00

53 000,00

100,00%

Dotace Klub důchodců

12 000,00

10 889,00

90,74%

2 500,00

2 500,00

100,00%

Dotace včelaři
Dotace myslivci
Bytové hospodářství, provozní náklady
Bytové hospodářství- oprava schodiště a dveře

7 000,00

6 621,50

94,59%

356 000,00

265 143,52

74,48%

90 000,00

0,00

0,00%

180 000,00

105 996,50

58,89%

Veřejné osvětlení - opravy a údržba

80 000,00

45 057,00

56,32%

Hřbitovy opravy

30 000,00

0,00

0,00%

Územní plánování

130 000,00

126 140,00

97,03%

Svoz odpadů - služby + materiál

660 000,00

612 768,90

92,84%

Veřejné osvětlení -energie
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Upravený
rozpočet v Kč
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
Upravený
rozpočet v Kč

Čerpání v Kč

40 000,00

0,00

0,00%

Dotace Charita Český Těšín

31 000,00

30 000,00

96,77%

SDH Chotěbuz- provoz

92 000,00

55 273,59

60,08%

SDH Chotěbuz- PZ výměna oken

54 000,00

53 248,24

98,60%

SDH Zpupná Lhota- provoz

61 000,00

46 305,48

75,91%

VÝDAJOVÁ ČÁST
Péče o vzhled obcí a zeleň

SDH Zpupná Lhota- oprava- auto, PZ
Místní zastupitelské orgány
Správa SKS - provozní náklady, DHIM

Čerpání %

65 000,00

62 685,00

96,44%

830 000,00

792 737,50

95,51%

525 000,00

280 583,64

53,44%

SKS rekonstrukce stropů

2 400 000,00

2 192 051,40

91,34%

Činnost místní správy provoz obce

3 013 328,00

2 607 580,95

86,54%

Činnost místní správy- nákup auta

340 000,00

339 400,00

99,82%

80 000,00

80 000,00

100,00%

Obecní úřad – výměna oken
Oprava požární nádrže Chotěbuz
Oprava soch na bráně u zámku
Finanční vypořádání 2006
CELKEM

26 500,00

0,00

0,00%

270 000,00

265 650,00

98,39%

16 000,00

15 934,33

99,59%

11 560 802,00

10 044 756,22

86,89%

Stav finančních prostředků k 31. 12. 2007
Příjmy k 31. 12. 2007
Výdaje k 31. 12. 2007
Výsledek hospodaření k 31. 12. 2007
Zůstatek finančních prostředků roku 2006

Celkem finanční prostředky
k 31. 12. 2007

11 154 781,09 Kč
-10 044 756,22 Kč
1 110 024,87 Kč
7 837 489,67 Kč

8 947 514,54 Kč

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
Kulturní výbor informuje
20.4.2008 v SKS Chotěbuz hostoval s pěveckým a estrádním vystoupením Pěvecký sbor a kabaretní skupina
MK PZKO Horní Suchá.

„O zlatou kosu“
24.5.2008 proběhl 2.ročník soutěže
„O zlatou kosu“. Na poli před OÚ s vlastní
ruční kosou bojovalo s vysokou trávou na
ploše 3x9 m 5 mužů a 3 ženy. Porota
hodnotila rychlost i kvalitu pokosu.Výsledky
byly překvapující a výherci získali hodnotné
ceny. Na 1. místě se umístil p. Štefan Salanci
(s časem 2:37 porazil loňský rekord), 2. místo
obsadila pí. Szotkowská a 3. místo
p. Bronislav Mrozek. Po závodě se smažila
vaječina na otevřeném ohni, který zajistil pan
E. Kajfosz. O občerstvení a průběh závodu se
postarali
členové
kulturního
výboru,
o ozvučení pan Harok. Všem děkuji za
spolupráci.
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Dětský den
V sobotu 21.6.2008 se uskutečnila již tradiční slavnost „Dětský den“ .K 10.výročí vzniku samostatné obce
Chotěbuz byl i bohatší program. Děti se vyřádily zdarma na pouťových atrakcích, místní děti obdržely balíček
sladkostí, zcela zblízka si mohly prohlédnout vojenský tank, který nám zapůjčil pan Czudek. Na poli před OÚ
předvedli hasiči z Hasičského záchranného sboru okr. Karviná-jednotky Český Těšín ukázku vyprošťování člověka
z vraku auta při havárii. Děkujeme místní hudební skupině „Trvalá náhoda“, která hrála k tanci a poslechu, panu
M. Wlochovi za zapůjčení návěsu jako pódium a za přepravu tanku, pí. Poledníkové za povožení dětí na koníčcích
ze „Stáje u Luka“ a děvčatům za hezkou ukázku voltiže. O občerstvení se postaral TJ Sokol, p. Láznička a kulturní
výbor. Děkuji všem, kteří se na přípravě, průběhu a ukončení (úklid) dětského dne podíleli. Jsme rádi že
návštěvnost stoupá a slibuji, že se v příštím roce vynasnažíme předejít frontám na pivo.
Za rok nashledanou.
R.Buczková, kulturní výbor při obci Chotěbuz

Fotbalový turnaj „O pohár obce Chotěbuz“
dne 13.9.2008 se uskuteční již 11. ročník fotbalového turnaje
„O pohár obce Chotěbuz“ - na hřišti u SKS Chotěbuz.
Přihlášky s pravidly soutěže si můžete vyzvednout na Obecním úřadě Chotěbuz už nyní.
Uzávěrka přihlášek je do 3. září 2008. Startovné za družstvo činí 400,- Kč.
Připomínáme, že se musí jednat o občany zdejší obce nebo alespoň o zaměstnance firmy se sídlem v Chotěbuzi.
Na tuto akci zveme širokou veřejnost. Občerstvení bude zajištěno.
Přijďte hráče povzbudit!!!

Za dobrotu na …
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Chtěl bych poděkovat sponzorům a všem, kteří se
podíleli na organizaci a zajištění dětského dne, dle reakcí
občanů velmi zdařilého. Dobrý pocit z průběhu dětského dne
však organizátorům zkazil jakýsi hlupák , a napadají mě i jiné
výrazy, který firmě, která zdarma zapůjčila návěs pro zřízení
pódia a zcela zdarma zajistila dopravu historického tanku,
vypustil kola tahače. Velká váha vozidla zdeformovala
pneumatiky natolik, že k opravě musel být přizván hasičský
záchranný sbor, který speciální technikou musel tahač
nadzvednout. Musela být přizvána i policie, neboť pokud se
ukáže, že týden staré pneumatiky jsou nevratně poškozeny,
přesáhne škoda 25.000,- Kč. Chci se tímto omluvit firmě
Marcel Wloch za vzniklou újmu a doufám, že tento incident
neohrozí budoucí spolupráci s obcí při organizování dalších
akcí.
Ing. Martin Pinkas, starosta obce
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MŠ informuje
Nechce se tomu ani věřit a školní rok
je za námi. Vychovali jsme dalších
9 prvňáčků. Do ZŠ v Chotěbuzi nastoupí
7 z nich, 2 děti budou navštěvovat ZŠ
v Českém Těšíně. Letošní školní rok byl
pro nás velmi náročný jak věkovým
složením dětí (
9 předškoláků,
7 středňáků, 9 malinkých dětí a 1 dítě
vyžadující zvláštní péči ), tak aktivitami,
které jsme provozovali. Pro děti jsme
uspořádali karneval, připravili jsme oslavu
dne matek pro celou obec k 10. výročí.
Také letos jsme se zúčastnili výtvarné
soutěže s PO tématikou a opět jsme naši
obec velmi dobře reprezentovali. Vítek
Palowski se umístil v okrese druhý
a v kraji třetí a Adélka Tománková byla
v okrese čtvrtá. Děti se účastnily četných
kulturních akcí, osobně se seznámily s dravými ptáky při návštěvě sokolníků, absolvovaly požární poplach spojený
s prohlídkou hasičské a záchranářské techniky, zúčastnily se Branného dne spojeného s hledáním pokladu,
smažením vaječiny a jízdou na ponících ve spolupráci s místní organizací hasičů. Byly na úžasném školním výletě
na Horní Bečvě. Takto finančně náročný školní výlet jsme si mohli dovolit pouze díky velkorysosti naší Unie
rodičů při ZŠ a MŠ v Chotěbuzi. Unie rodičů rovněž zakoupila dětem průlezky na školní zahradu, moderní
televizor a DVD přehrávač. Další drobnější aktivity zde nebudu rozvádět, ale byla jich spousta.
Je vidět, že o naši MŠ je ze strany rodičů velký zájem, čehož si nesmírně ceníme a již nyní víme, že ve
školním roce 2008/2009 bude naše škola plně obsazena.
Kolektiv zaměstnanců MŠ děkuje rodičům, OÚ Chotěbuz a celému zastupitelstvu, sponzorům i složkám v naší
obci za podporu a pomoc a těší se na další spolupráci.
Eva Hajduková

Ohlédnutí za právě končícím školním rokem
Letošní rok navštěvovalo naší školu 29 žáků ve dvou spojených
třídách.
Postupně zavádíme změny ve způsobu výuky. Nechceme mít
z dětí chodící encyklopedie, ale chceme je připravit pro život. To
znamená vybavit je určitými kompetencemi. Jsou to kompetence
pracovní, občanské, sociální a personální, komunikativní, k řešení
problémů a k učení. To se nyní stává cílem současného pojetí školy.
Proto s dětmi často pracujeme ve skupinách při kooperativním
způsobu práce, kde si děti dělí zadané úkoly, musí se umět dohodnout,
komunikovat, argumentovat, ustupovat, ale také svou práci
prezentovat. Žáci se učí sebehodnocení. Učení se stává smysluplnější.
Odbourává se zbytečné memorování, děti se pokoušejí některé
informace samy vyhledávat v knihách nebo pomocí internetu. Občas
zařazujeme i práce na projektech. Nejčastěji to jsou projekty školní.
Všichni věříme, že takovýto způsob výuky je pro žáky přínosnější i zajímavější.
Kromě výuky však naše škola prošla různými akcemi během uplynulých deseti měsíců. Byly to různé kulturní
představení, vánoční dílny, karneval, pohádkový zápis do prvního ročníku, Den matek, písmenková slavnost pro
prvňáčky, cvičná evakuace s hasiči, školní výlet, návštěva dopravního hřiště, spaní ve škole a mnoho dalších. Děti
měly příležitost vidět zblízka, ale také se dotknout dravých ptáků. Některé akce na nás ještě čekají.
V odpoledních hodinách mohly děti navštěvovat kroužek anglického jazyka, sportovní hry a hru na nástroj
(flétnu, klavír, keyboard).
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Naši žáci tak mají dostatečně pestré a zajímavé vyučování i mimoškolní činnost.
Aby se toto všechno mohlo uskutečňovat, musely se naše paní učitelky vzdělávat. A vzdělávaly se rády. Byli
jsme opět letos vybráni do projektu vzdělávání malotřídních škol. Zde jsme získali částku 20 000,- na další
vzdělávání a celou jsme ji k tomuto účelu vyčerpali. Díky tomu jsme získaly větší rozhled ve změnách, které
školství provázejí a můžeme tak zkvalitňovat svou práci.
Začátkem prázdnin konečně otevíráme webové stránky. Informace najdete na adrese: www.chotebuz.cz/skola.
Letos se rozloučíme se žákyněmi 4. ročníku, které budou pokračovat v Základní škole Masarykovy sady
v Českém Těšíně. Přejeme Zuzce Veselé, Marušce Jírové, Zdeničce Zetkové i Verunce Slowikové úspěšný přechod
do 5. třídy.
Naopak se již teď těšíme na nové žáčky – prvňáčky. Tak Kryštofe Mašku, Vítku Palowský, Lukášku Opile,
Eminko Niklová, Davídku Rechtoríku, Petříku Barone, Maruško Heczková a Pepíčku Bocku užijte si krásně
prázdniny a moc se na Vás v první třídě těšíme.
Mgr. Rechtoríková

Z činnosti TJ Sokol
Chotěbuzský kopec
8. 5.2008 proběhl již 32. ročník cyklistického
závodu „Chotěbuzský kopec“. Letos se na start
postavil rekordní počet účastníků z celé historie
závodu. Do cíle dojelo 67 cyklistů, kteří závodili
v 8 kategoriích, od nejmladších předškoláků po muže.
Nejmladším účastníkem letos byl Matyáš Nowak. Po
dojetí závodu bylo pro všechny cyklisty připraveno
občerstvení, pro nejlepší diplomy a ceny. Pro fanoušky
cyklistiky byl otevřený bufet s občerstvením.
A tady jsou ti nejlepší:
Kategorie 4.-5.letých předškoláků, na trati k Wlochům
Kategorie 5.-6.-letých předškoláků, na trati ke kulturnímu domu
Kategorie 1.-2. tříd, na trati ke kulturnímu domu
Kategorie 3.-4. tříd,na trati pod starou školu
Kategorie 5.-6. tříd – dívky, na trati k zámku
Kategorie 5.-6.tříd – chlapci,na trati k zámku
Kategorie 8. tříd, na trati k zámku
Kategorie mužů, na trati k zámku

1. Isabela Klimek
1. Kryštof Mašek
1. Lukáš Pieszka
1. Natálie Vahalíková
1. Kateřina Jaworská
1. Štěpán Glombek
1. Petr Walach
1. František Glombek

Výsledky šachového oddílu TJ SOKOL
Jméno
partie body % ELO
Jméno
partie body % ELO
Chmiel F.
9
3
33 2002 Chmiel J.
7
4
57 1738
Kwásek A.
8
4,5 56 1891 Wardás P.
7
6
86 1723
Poncza B.
9
4
44 1890 Křikava V.
6
2
33 1664
Budnik M., Ing.
9
5,5 61 1870 Kyjonka R.
5
2,5 50 1702
Turoň A.
2
1
50 1908 Rucki R., Ing.
1
0,5 50 1521
Knopp R.
9
6,5 71 1879

Andrzej Kwásek získal 1. VT.
Na soupisce máme 4 volná místa.
V okresním přeboru se TJ
Sokol Chotěbuz z 10 soutěžících
družstev umístil na 4. místě.
Jan Chmiel

Tělovýchovná Jednota Sokol Chotěbuz
Pořádá ve dnech 5.9.-6.9.2008 tréninkové soustředění pro hráče a zájemce o stolní tenis.
Místo: Sportovně kulturní středisko Chotěbuz
Náplň soustředění:
1. Teoretická příprava – vysvětlení základní techniky – metodická řada úderů,
postavení nohou hráče, zdůraznění chyb při držení pálky – rozsah 2 hodiny
2. Praktická část – tréninkové jednotky – rozsah 6 hodin
3. Ostatní zajímavosti – STP (speciální tělesná příprava, zásobník míčků,
materiály, strečink, …) – rozsah 2 hodiny
9
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Soustředění vede zkušený trenér a hráč Steffek Pavel
Program:
Pátek
5.9.2008 - 16.30 – 20.30
4 hodiny
Sobota
6.9.2008 - 9.00 – 12.00
13.00 – 16.00 6 hodin
Cena: 290,00 Kč
V ceně je zahrnuto 10 hodin tréninku, míčky, pronájem SKS, občerstvení včetně obědu. Přihlášky do 31.7.2008 včetně
zaplacení poplatku přijímá Stanislav Noga, e-mail: 3n.noga@seznam.cz, mobil: 608 383 549.
Stanislav Noga

KNIHOVNA Knižní novinky - za období březen - červen 2008
Román společenský a psychologický
Jansa, R: Mít své dny - Románová groteska, která
nešetří humorem a ironií. Pět bývalých spolužáků má
sice rozdílné osudy i profesní zájmy, ale mnohé je
spojuje. Všichni jsou v nejlepších letech a všichni si
chtějí ještě trochu užít.
Vosseler, N. C.: Nebe nad Darjeelingem Dramatický příběh lásky odehrávající se na pozadí
nádherně barevných kulis Indie.
Pasternak, A.: Rozvod podle Daisy - Daisy je žena,
kterou byste chtěli mít za kamarádku. Stále veselá,
trochu potrhlá a zmatená, jako my ostatní. Euforie
z úniku z krátkého katastrofického manželství ji vhání
do milostných avantýr. Její deník věrně zachycuje
báječné i smutné chvilky života rozvedené ženy.
Kovaříková, J.: Sodoma Gomora - Dětství může
být plné poezie, i když okolní prostředí je poněkud
nepoetické. O tom ví své Jaruška - způsobná holčička,
která právě nastoupila do první třídy. Píší se 70. léta
min. stol. a ona si hopsá životem, zároveň se pozorně
dívá okolo a nic jí neuteče.
Johnson, S.: Čistě hedvábná - Princezna Tama,
dcera pána z Orari, se dovídá zlé věsti: její otec padl
v boji. Nezbývají, než ujmout se vlády. Tama se musí
vypravit do Paříže pro svého bratra a jediný, kdo jí
může pomoct dostat se ze země, je americký námořní
kapitán a obchodník Hugh Drommond.

Romantické příběhy
Stainforth, J.: Lady Jane osudem prokletá - Krásná
Jane se teprve nedávno dozvěděla, že její matka má
sestru. Když tetička přijíždí na zámek Dumfort, Jane
netuší, jaké hrůzné události se tu odehrají.
Small, B.: Osudem pronásledovaná - Fortune
Lidley netráví mnoho času v úvahách o romantické
lásce. Její hrdá krása a ohnivé vlasy přitahují mnoho
nápadníků, a zdá se, že William Devers bude ideálním
manželem.
Medeiros, T.: Něžná pomsta - Romantický
milostný příběh, ve kterém temperamentní dívka
usiluje o lásku tajemného rytíře.
Beverley, J.: Andělská nevěsta - Hrabě Leander
Knollis je už znaven válkou a diplomatickými
povinnostmi. Hnán lákavou vidinou tepla rodinného
krbu se vrací domů, ale chybí mu jedna podstatná věc.

Není ženat. Nikdy se nedokázal zamilovat. Svou
nastávající začne hledat mezi ženami, které by necítily
potřebu vše komplikovat láskou.

Akční příběhy
Hallpage, K.: Tělo v závěji - Faith odjíždí na
rodinnou sešlost v lyžařském letovisku Pine Slopes ve
Vermontu, kde chce její tchán oslavit sedmdesátiny, se
smíšenými pocity. Její předtucha se potvrdí hned na
první vycházce do lesa, když objeví ve sněhu tělo.
Evanoich, J.: Od desíti k pěti - Agentka Stephanie
se tentokrát snaží najít svého nezvěstného strýce.
Najednou se kolem ní už zase hemží mrtvolami,
záhadnými týpky a kriminálníky.
Wyler, A. R.: Fatální omyl - V nemocnici zemře
mladý muž na nezvladatelný otok mozku. Doktor Tyler
pátrá po příčině a dospěje k děsivému odhalení. Tyler
rozehrává vysokou hru.
Finder, J.: Power play nátlaková hra - Když se
nejvyšší vedení velké letecké společnosti odebere na
luxusní loveckou chatu, aby zde posílilo týmovou
spolupráci, nikdo netuší, jaká bojová hraje vlastně čeká.
Místo zábavy a odpočinku najednou čelí brutální bandě
ozbrojených násilníků.
Carrell, J. L.: Vraždy podle Shakespeara Kate
prožívá vrcholné okamžiky svého profesního života režíruje představení Hamleta v nově zrekonstruovaném
divadle Globe v Londýně. Odpoledne před premiérou ji
navštíví dávná přítelkyně a předají krabičku ve zlatém
papíru, která má obsahovat převratný objev.
Rollins, J.: Amazonie - Randova vědecká výprava
vstoupila do bujné amazonské divočiny a už nikdy se
neobjevila. O několik let později se z pralesa vypotácí
její člen - bývalý voják ze speciálních jednotek. Do
džungle kdysi vkročil s jedinou paží a vrátil se s oběma.
Cannell, S.J.: Trefa do černého - Detektiv ze
zvláštního oddělení vyšetřování vražd se potýká
s notnou dávkou problémů, jak profesních, tak
soukromých. Se svým parťákem řeší případ sériového
vraha, jenž v okolí LA vraždí a následně zohavuje
mrtvoly bezdomovců, veteránů z vietnamské války.

Historické romány
Ciprová, O.: Čas žít, čas milovat - Historická
romance zasazená do Čech na počátku 14. století.
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Sleduje osudy mladé Doubravky, která se brání
domluvenému sňatku.
Hanibal, J.: Velmož tří králů - Životní dráha jedné
z nejzajímavějších postav české historické scény,
renesančního člověka, statečného vojáka, ale také
muže, který se osudově zamiloval do nedotknutelné
ženy - vdovy po českém králi.
Niedl, F.: Čas vlků - Píše se rok 1417 a Hynku
Tasovi z Boru se konečně podařilo krále přemluvit, aby
jej propustil ze služby. Dostává jako výsluhu hrádek
Vlkov na jihu Čech, vklíněný do panství odvěkých
králových rivalů - Rožmberků. To, po čem Tas dlouhá
léta toužil, tedy klid, se s mocným sousedem za zády,
loupeživými tlupami a potulnými kazateli nemůže
dostavit.
Rowland, L. J.: Sněhová císařovna - Japonsko rok
1699. Na Ezogašime, studeném severním ostrově, se
děje něco podivného. Tamní místodržící, pán
Macumae, nepřijel do hlavního města složit povinný
hold šógunovi. Neodpovídá na listy, poslové se od
něho nevrátili.

Naučná literatura pro dospělé
Sommer, G.: Dětské nemoci - Osvědčené domácí
prostředky a účinná léčba Nemoci u děti - léčba příručky
Rebrová, A.: Příběh manželství Larisch-Mónnichů
- Biografie - fakta - dokumenty

Příběhy pro děti a mládež
Štíplová, L.: Poklad kapitána Kida - Čtyřlístek se
vydává na moře po stopách pokladu a zažije pravé
pirátské dobrodružství.
Tajemství železné masky - Tři dobrodružné
příběhy známého čtyřlístku kamarádů.
Štíplová, L.: Muž z budoucnosti - Pověsti jsou
většinou smyšlené, často se jedná o pouhé povídačky.
Pravdivý příběh o Faustovi najdete až v této knize –
a překoná i ty nejodvážnější představy.
Boudová, N.: Eliška a Korálničci - Příhody šestileté
Elišky a jejích oblíbených červených korálků, které se
vždy v noci proměňují v kamarády Korálničky, malé
roztomilé skřítky.
Medvídek Bruno - Šest jednoduchých, zábavných
i poučných příběhů o malém medvídku Brunovi, který
se ocitne v situacích, jež jsou velice podobné tomu, co
zažilo snad každé malé dítě.
Motlová, M.: Český špalíček pohádek, říkadel,
přísloví a písniček - Výbor z hlavních žánrů české
lidové slovesnosti je určen dětem různých věkových
skupin.
Perličky - Obrázkové čtení pro děti Výběr
nejznámějších a nejoblíbenějších říkadel, pohádek
a příběhů pro malé děti.
Kaminská, R.: Filipova nová dobrodružství - Filip,
Klárka, doktor Příroda a jejich ostatní kamarádi
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zažívají nová dobrodružství. Příběhy svými tématy
zasahují do vztahů mezi dětmi a ukazují šikanu,
vysvětlují principy zdravého stravování, varují před
závislostí na hracích automatech a povzbuzují ke
zdravému pohybu.
Wilson, J.: Jacky snílek - Každý zná Tracy
Beakerovou, nejoblíbenější postavu Jacqueline
Wilsonové, ale co čtenáři vědí o samotné spisovatelce?
Lindgren, A.: Kluci darebáci a pes - Jedenáctiletý
Rasmus má za nejlepší kamarády spolužáka Pontuse
a jezevčíka Trhlíka. Jeho sestra Patka má zase
nejlepšího přítele Joakima. Jednoho dne Rasmus
s Pontusem podniknou kvůli Patce noční výpravu do
Joakimovy vily. Tam zjistí, že nejsou jedinými
návštěvníky.
Štorch, E.: Bronzový poklad - Román z doby
bronzové vypráví o chlapci, jenž je jiný než ostatní.
Nevyniká krásou a udatností, na první pohled mrzák Skřeček. Bystrý, zvídavý a statečný kluk, který musí
ujít dlouhou a nebezpečnou cestu a těžce dokazovat, že
hodnotit člověka nelze jen podle vzhledu.
Březina, T.: Zloděj mrtvol - Po městě kolují
podivné zvěsti: nový učitel kreslení na Jupiterově škole
se prý za noci plíží po hřbitovech, krade mrtvá těla
a vytváří z nich netvory. Klub záhad zahajuje pátrání.
Březina, T.: Zombie z jeskyně - Členům Klubu
záhad nechce nikdo uvěřit, když tvrdí, že v jeskyni na
břehu Tichého oceánu narazili na zombie. Rekreanti
i místní jsou zprvu přesvědčeni, že se jedná jenom
o hloupý žert. Pravda ale vypadá úplně jinak.
Skelton, M.: Dračí kniha - V knihovně jedné
z oxfordských kolejí v oddělení vzácných tisků, mají
prazvláštní knihu. Je plná prázdných stránek, a přitom
skrývá největší poznání, jakého lze dosáhnout
Fesl, A.: Poprask v laboratoři - Chemická
detektivka pro 2. stupeň ZŠ Napínavý příběh
s nečekaným rozuzlením je protkán zábavnými
chemickými cvičeními, která s ním úzce souvisejí.
Paver, M.: Vyhnanec klanů - Osiřelý syn Vlčího
čaroděje zažívá největší samotu od svého setkání
s klanem Havranů přede dvěma zimami. Shromáždění
klanů rozhodne Toraka vyobcovat ze svých řad. Zbaví
ho veškerých práv a vyhlásí na něj hon.
Ulrich, H.: PinkMuffin a Berry Blue - Jeden chybně
odeslaný e-mail, jeden uječený párek zamilovaných,
jeden tajný agent v prasečím chlívku - a to je teprve
začátek! Strhující, dojemně humorný e-mailový román.

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH
Červenec - knihovna bude otevřená, internetové
centrum bude otevřeno pouze v pondělky (15:00 –
19:00). Srpen - knihovna i internetové centrum bude
zavřeno.
Jana Fajkusová, místní knihovna Chotěbuz

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ

Stáj u Luka

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ

JK Chotěbuz o.s.

Na úvod by se chtělo napsat – léto budiž pochváleno… Určitě
se všechny děti těší na prázdniny a i my „dospěláci“ na nějakou tu
dovolenou. Tady u koní je to trošku jinak, provoz se nezastaví ani
na jeden den. Máme za sebou úspěšný Jarní jezdecký den (kdo se
zúčastnil, ví, že areál „praskal ve švech“), první senoseč, abychom
zajistili krmení pro koně na zimu (jen tak na okraj – „děkujeme těm,
kteří bez našeho vědomí sklidili cca dvě desítky balíků sena do
vlastních prostor“). Připravujeme se na letošní první veřejný trénink
(v sobotu 28.6.2008), dále na tři turnusy příměstského tábora u koní
a také na první oficiální parkúrový závod – II. ročník Chotěbuzské
podkovy, který je zařazen do kalendáře České jezdecké federace
(27.9.2008). S menšími i většími úspěchy se naši jezdci a koně
zúčastnili jezdeckých závodů, ať už parkurových nebo
vozatajských. Tak jako každý rok naše děvčata s úspěchem absolvovala „Zkoušky základního výcviku jezdce –
ZZVJ“. Rovněž žačky Střední školy zemědělské v Českém Těšíně, oboru Chovatel koní – jezdec, s úspěchem
ukončily svoji odbornou praxi úspěšným složením praktické zkoušky. Nově u nás vzniklo na jaře voltižní družstvo,
které má za sebou několik vydařených
vystoupení. Je tedy vidět, že členská základna
JK Chotěbuz o.s. se nejen rozrůstá, ale
i zkvalitňuje. Doufáme tedy, že naši koníčci
přinesli do naší obce nejen svoji ušlechtilou
krásu, ale i radost pro všechny milovníky
koní.
Hana Poledníková
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