Čtvrtletník naší obce
ZIMA 2008
Ročník 11, číslo 4

Vážení spoluobčané,
Blíží se Vánoce a závěr letošního roku. Jsem rád, že v tomto období Vás mohu
informovat nejen o problémech, ale zejména poskytnout pozitivní informace. Tou
první, kterou bych Vám rád sdělil, je , že termín výstavby kruhové křižovatky před
hraničním přechodem se podařilo urychlit. Mnozí z Vás si všimli, že již bylo
započato s odstraňováním starých vah u hraničního přechodu. Dle nejnovějších
informací by mohl být dokončen tento nový dopravní uzel už v polovině roku
2009. Stavba, která by měla zabránit vjezdu tranzitní kamionové dopravy do
prostoru mezi hřbitovy na Zpupné Lhotě si vyžádá náklady téměř 20 mil Kč.
Podařilo se vše dojednat tak, že obec Chotěbuz nebude muset investovat ani
korunu ze svého rozpočtu.
Další pozitivní zprávou pro mnohé z vás bude informace, že zastupitelstvo
obce po dlouhé a velmi podrobné diskuzi schválilo zásady pro poskytování
příspěvku na přestavbu starých žump a septiků na domovní čistírny odpadních vod
nebo zemní filtry. K tomuto kroku jsme přistoupili poté, co jsme vyhodnotili
výstavbu klasické centrální kanalizace v současnosti jako nereálnou. Naše obec je
charakteristická tzv. slezskou zástavbou, tedy velkými vzdálenostmi mezi
jednotlivými domky. Bylo by třeba vybudovat kilometry potrubí. Dle
ekonomických výpočtů by celá kanalizace stála více než 120 mil Kč. I za pomoci
„evropských“ prostředků bychom museli vynaložit nejméně 40 mil Kč a provoz a
údržba by byly tak drahé, že by stočné pro obyvatele bylo v některých lokalitách
téměř 70 Kč na krychlový metr odpadní vody. Na takovouto kanalizaci by se
nikdo ani nechtěl připojit. Proto zastupitelstvo přistoupilo k myšlence čištění
odpadních vod hned v místě jejich vzniku. V průběhu ledna doladíme právní
rámec dotací a připravíme formuláře. V polovině února 2009 zorganizujeme
veřejnou schůzi, na které Vás s celým postupem podrobně seznámíme. Jen mohu
sdělit, že dotace bude určena na přestavbu starých a nevyhovujících žump
a septiků. Majitelé rodinných domů (fyzické osoby) budou po splnění stanovených
podmínek moci získat 70% materiálových nákladů na ČOV, zemní filtr a potrubí
nejvýše však 30.000,- Kč na jedno číslo popisné.
Dovolte, abych Vám všem na závěr popřál krásné prožití vánočních svátků,
bezpečný návrat ze silvestrovských oslav a hodně úspěchů v roce 2009.
Ing. Martin Pinkas
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Adresa:

Ing. Martin Pinkas

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

- starosta obce

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

Telefon:

558 733 131

Fax:

558 733 132

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

2.5.2009 bude 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.
Provoz knihovny
pondělí 15 – 19
Provoz internetového centra pondělí 15 – 19
pátek 15 – 19

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 27. března 2009. 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 září se narodili:

Vít TOMICZEK
David HARTMANN

V říjnu se narodili:

Andrzej BULAWA
Vojtěch BOHATÝ
Filip CHLEBÍK

Novým občánkům Chotěbuze
přejeme mnoho zdraví, lásky a pohody
do jejich prvních krůčků života.

Jubilanti :
V říjnu:

Marie BOJKOVÁ

V listopadu:

Josef BOJKO
Marie HOLAJNOVÁ
František NOWAK
Hilda MARČISOVÁ

V prosinci:

Anežka CMIELOVÁ
Natálie ONDRUSZOVÁ
Anna BRANNÁ
Marie ŠEVČÍKOVÁ
Anna NOWAKOVÁ
Markéta MICHEJDOVÁ

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

Úmrtí :
V říjnu nás opustili:

Jan SZROMEK
Marie POPKOVÁ
Helena ŠEVČÍKOVÁ

83 let
79 let
85 let

Projevujeme zarmouceným rodinám,
všem blízkým a přátelům upřímnou
soustrast.
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Výňatek
z

USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 11. 11. 2008
F. a M. J., bytem Chotěbuz a pověřuje starostu
Zastupitelstvo obce Chotěbuz:
k podpisu darovací smlouvy
schvaluje
schvaluje
převedení částky 3.000.000,- Kč z běžného účtu na
přijetí daru – pozemku p. č. 1045/2 k. ú. Chotěbuz od J.
termínovaný účet Obce Chotěbuz, vedený u GE Money
a B. S., bytem Chotěbuz a pověřuje starostu k podpisu
Bank a. s., Český Těšín
darovací smlouvy
schvaluje
schvaluje
bezúplatný převod parcel 20/2 a 21/2 v k. ú. Chotěbuz
dodatek č. 6 ke smlouvě o provozování kotelny
z vlastnictví České republiky, správy Pozemkového
bytových domů č. p. 269 a 270 s firmou HEGASfondu ČR do vlastnictví obce Chotěbuz
ENERGO, s. r. o. Třinec
schvaluje
přijetí daru – pozemku p. č. 1045/3 k. ú. Chotěbuz od
Výňatek
z

USNESENÍ
z 16. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 9. 12. 2008
odmítnout všechny nabídky, prodávající si vyhrazuje
Zastupitelstvo obce Chotěbuz:
právo jednat o konečném znění kupní smlouvy
schvaluje
schvaluje
rozpočtový výhled obce Chotěbuz na rok 2009 pravidla
pro vyplácení příspěvku na stavbu zemního
2013
filtru nebo domovní čistírny odpadních vod jako
schvaluje
náhrady za septik nebo žumpu.
rozpočet obce Chotěbuz na rok 2009 ve výši:
pověřuje
příjmy 9.500.000,- Kč a výdaje 12.700.000,- Kč starostu k převodu finančních rezerv ze stávajícího
s krytím schodku z vlastních rezerv
termínovaného vkladu na termínované vklady u více
schvaluje
peněžních ústavů za účelem minimalizace rizik
dodatek č. 2 ke smlouvě na svoz komunálního odpadu
s firmou Nehlsen Třinec s. r. o.
schvaluje
cenu pro svoz odpadu od 1. 1. 2009
Objem a četnost
Cena v roce Cena na rok
svozů
2008
2009
110 l x 14 dnů
1 400,- Kč
1 500,- Kč
110 l x 7 dnů
2 500,- Kč
2 700,- Kč
1 100 l
10 500,- Kč
12 000,- Kč
80 l pytel
90,- Kč
100,- Kč
popř. kombinovaný
poměrový
svoz
propočet dle
nutno dohodnout
četnosti
individuálně
svozu
schvaluje
záměr prodeje parcely č. 159 k. ú. Podobora za
podmínky: minimální nabídková cena 130,- Kč/m2,
termín podání cenových nabídek do 30. 1. 2009 do
12.00 hodin, uvedení účelu užívání, kupující je povinen
kromě kupní ceny uhradit veškeré náklady spojené se
zaměřením, převodem pozemků a s vypracováním
znaleckého posudku, prodávající si vyhrazuje právo
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Vítání občánků

Dne 27. 11. 2008 proběhlo v SKS Chotěbuz
slavnostní uvítání naších nově narozených občánků. Na
tomto vítání vystoupily děti z Mateřské školy Chotěbuz
s pěkně připraveným programem.
Tímto děkujeme všem, kteří se na přípravě
kulturního programu podíleli.
Naším malým občánkům přejeme mnoho radosti,
spokojenosti, zdraví a lásky.
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Upozornění
odvážení bioodpadu
Na
základě
obdrženého
požadavku se nám podařilo dojednat,
že občané obce Chotěbuz mohou
odvážet bioodpad (v období, kdy
nejsou přistaveny kontejnery na
bioodpad) do provozovny firmy
NEHLSEN v Třinci. Jiné odpady než
bioodpad
nebudou
na
firmě
NEHLSEN Třinec od občanů
bezplatně přijímány. Upozorňujeme,
že sběrný dvůr v Č. Těšíne provozuje
jiná firma a přijímají tam pouze
odpady od občanů z Českého Těšína.

svoz komunálního odpadu v období
vánočních svátků
V Chotěbuzi (horní část) připadá svoz popelnic na čtvrtek 25. 12. 2008.
Jelikož se jedná o den, který má celá firmy NEHLSEN TŘINEC s. r. o.
volno, přesouvá se tento svoz na pátek Štěpána 26. 12. 2008.

změna ceny za odvoz odpadu
Po dvou letech jsme byli nuceni přistoupit k navýšení ceny za odvoz
odpadu. Zastupitelstvo muselo reagovat zejména na zvýšení platby za
uložení na skládku a na zvýšení zákonného poplatku za ukládání odpadu.
Cena tak bude od 1.1.2009 zvýšena o 100 Kč u 14-tidenního svozu a o 200
Kč u týdenního svozu. Pro doplnění musíme uvést, že stále cca 1/3 nákladů
na svoz odpadu hradí obec Chotěbuz ze svého rozpočtu.

OÚ Chotěbuz

Dárci krve v obci Chotěbuz
Český červený kříž nám zaslal informaci o dárcích krve v obci Chotěbuz. Jsme rádi, že máme tak zodpovědné
občany, kteří se darováním podílejí na záchraně lidských životů.
Největší zásluhu mají:
ČAPKOVIČ Marián

- 10 odběrů – bronzová plaketa

KOLATEK Lešek

- 160 odběrů – zlatý kříž I. třídy
Obec Chotěbuz všem dárcům krve mnohokrát děkuje.

Dvojí značení ulic

Poděkování

Na základě zákona č.128/2000 Sb., o obcích, a požadavku výboru pro
národnostní menšiny předpokládáme, že v roce 2009 proběhne výměna stávajících
označení ulic na nové již dvojjazyčné, jak k tomu došlo např. v Českém Těšíně.
Celá výměna by měla být po realizaci v plné výši dotována z krajského úřadu. Po
zkušenostech z ostatních obcí vím, že občas dojde k úmyslnému poškození těchto
označení. Byl jsem požádán, abych občanům sdělil, že oprava případných
poškozených cedulí nebude hrazena z krajského rozpočtu a obec bude nucena
opravu uhradit plně ze svého rozpočtu. Věřím, že u nás k takovýmto incidentům
nedojde a nebudeme muset zbytečně vynakládat prostředky na opravu a naopak
v rámci výměny cedulí si označíme ulice lépe a přehledněji.

Jménem
obce
Chotěbuz
chci
tímto
poděkovat
manželům
Swaczynovým a manželům
Juzofovým za poskytnutí
daru obci. Jedná se o pozemky nacházejících se
pod ulicí Mysliveckou.
Děkujeme
Ing. Martin Pinkas

Ing. Pinkas – OÚ Chotěbuz

Chotěbuzské střepiny
U příležitosti 10. výročí samostatnosti obce a 780. výročí od první písemné zmínky o obci Chotěbuz zajistila
obec natočení a vydání DVD s názvem Chotěbuzské střepiny. DVD zachycuje společenský život v Chotěbuzi.
Můžete tak shlédnout reportáže ze života našich SDH, TJ Sokol, Jezdeckého klubu, PZKO, Základní a mateřské
školy či informace o Archeoparku Podobora a další. Kvalitu zaručuje to, že DVD natočil náš občan Ing. Hladký,
který běžně natáčí pořady i pro Českou televizi. Prodej DVD bude zahájen na Vánočním koncertě 19.12.2008
a jeho cena bude symbolických 50,- Kč.
Věřím, že Vás tento netradiční dárek k Vánocům příjemně osloví.
Ing. Pinkas Martin
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Vánoční strom
Tímto bychom chtěli poděkovat panu Rolandu Szewczykovi za darování vánočního stromu, který je umístěn na
již tradičním místě před budovou obecního úřadu. Také bychom chtěli poděkovat celé partě siláků, kteří v pátek
5.12. vánoční strom bez pomoci jeřábu skáceli, převezli a opět vztyčili.
J. Smelik., V. Bušfy, M. Zachara, K.
Popek, M. Pinkas, R. Szonowski a J.
Feifič

Kulturní výbor při OÚ Chotěbuz Vás zve na:

V ánoční koncert
V pátek 19.12.2008 v 17.00 v SK S Chotěbuz
V ystoupí děti z M Š v Chotěbuzi a jejich polští kam arádi,
K oncert je spojen s výstavou fotografií zachycujících historii i současnost
obce Chotěbuz a výstavkou prací Z Š Chotěbuz
V stupné dobrovolné – bufet zajištěný

K oncert Św iąteczny
D nia 19.12.2008 o godz. 17.00 w O K S K ocobędz
W program ie w ystęp dzieci z przedszkola K ocobędz i ich polskich kolegów ,
W ystaw a fotografii przedstaw iających historię i w spółczesność K ocobędza
W ystaw a prac dzieci ze Szkoły Podstaw ow ej w K ocobędzu
W stęp dobrow olny – bufet zapew niony
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Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz
Děkujeme všem rodičům, kteří
organizace Martinovské zábavy.

se aktivně zapojili do

Ta se v letošním roce
mimořádně vydařila a přinesla takový zisk, že naše děti ze školky i ze
školy opět budou moci využívat nadstandardních výhod. MŠ byla již
dokonce jako dar koupena nová kopírka.
Zvláštní poděkování patří všem sponzorům této akce, za jejich
štědrost a ochotu podporovat naši MŠ a ZŠ.

Ukázky z práci dětí 4. ročníku
Naše škola
autorka: Gabriela Serafínová
Každé ráno budík zvoní,
haló, jedeme do školy.
Potom horký čaj už voní,
nasnídám se a jdu do ní.
Kam? No přece do školy.
Čekají tam úkoly.
Paní učitelka jde,
teď se děti postavte.
Pozdravíme hezky.
Učíme se česky.
Angličtina nám jde hezky.
Máme ve škole však „kecky“.

Za
velmi
zdařilou
Mikulášskou
besídku
velice
děkujeme
paní
Lýdii Nogové a
panu
Jarku
Kulovi.

Zápis do 1. ročníku se koná 17.1.2009 od 8.00
hod do 12.00 hod. Vezměte sebou občanský průkaz a rodný list
dítěte.
Zápis do MŠ na školní rok 2009/2010 je od 1.3.2009
do 31.5.2009. Upozorňujeme všechny zájemce o umístění dětí
v MŠ, aby přihlásili své děti včas. MŠ má omezenou kapacitu a
již nyní víme, že zájem bude veliký.

Kecají a kecají,
úkoly však nemají.

Škola
autorka: Natálie Vahalíková

Zpíváme a počítáme,
potom vědomosti máme.

V naší škole, školičce,
učíme se velice.
Čteme a píšeme na jedničky
a jsme pilní jako včeličky.

Honem, honem na oběd,
každý oběd hezky sněd.
Potom volný čas je,
v družince pak se hraje.
Čte se hezky povídá,
vychovatelka nás hlídá.
Potom zase rychle domů.
A i tak, dejme tomu,
že i trochu učíme se tam,
domácí úkoly já už mám.
Ale nejlepší je škola
Je tam srandy velká hora.
Mám tam některé moc ráda,
mám tam mého kamaráda.
Škola je to nejlepší.
I když nás tam nešetří.

Hodiny už začnou,
radost máme značnou.
První hodina je jazyk český,
všichni musíme psát hezky.
Druhá hodina je matika,
to je dřina veliká.
Třetí hodina je čtení,
číst je velké umění.
Čtvrtá hodina je vlastivěda,
při ní každý v mapě hledá.
Pátá hodina je angličtina,
nikdo ji nerozumí, to je psina.
Nakonec je přírodověda.
Je supr, prozkoumáme každý šutr.
……….zvoní!
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Kulturní výbor při OÚ Chotěbuz Vás zve na:

O becní ples
V pátek 23. ledna 2009.
2009 .
Z ačátek v 19.00 hodin.
K tanci hraje

SA N TROPE Z
D om ácí kuchyně, tom bola, občerstvení.
V stupné: 250K č s večeří
- v předprodeji na O Ú Chotěbuz, tel: 558733131

Zdraví od včel
Český svaz včelařů, základní organizace Český Těšín děkuje touto cestou Zastupitelstvu obce Chotěbuz za
dosavadní finanční podporu včelařství v oblasti obce Chotěbuz. Tato pomoc se již projevila ve 100% nárůstu počtu
včelstev oproti loňskému roku. V letošním roce evidujeme v Chotěbuzi 65 včelstev, která obhospodařuje 13
místních včelařů, členů ZO Český Těšín.
Včela je vzácný tvor, který je velice důležitý pro naši společnost. Největší význam má opylovací činnost. Jako
podružné ale velice účinné jsou produkty, které včela vytváří a díky nimž se nám vrací ztracená síla, pociťujeme
úlevu od zdravotních problémů. Příroda nám dává prostřednictvím včel veliké dary: med, propolis, pyl, mateří
kašičku, včelí jed, vosk a včelí záření.
Med je potravina přírodního charakteru, která kromě jednoduchých cukrů obsahuje minerální látky, vitamíny,
aromatické látky a také bílkoviny, tuky a celou řadu jiných látek. Používá se v lékařství, potravinářství a kosmetice.
Med se dělí na květový a medovicový. Květový med je směsí nektarů různých rostlin. Převažuje hlavně
glukóza, fruktóza, více minerálních látek, méně vitamínů.
Medovicový med, označován jako lesní pochází z medovice lesních stromů. Je zpravidla tmavší, obsahuje větší
množství minerálních látek a stopových prvků, prospívajících lidskému organismu. Tyto medy mají
charakteristickou, velmi lahodnou vůni a chuť, pro které jsou velice oblíbené, žádané a ceněné zvláště v Evropě.
Doporučujeme kupovat med přímo od včelaře. Kvalitní a správně ošetřený med vždy krystalizuje. Je to známka
jeho pravosti a kvality. Zkrystalizovaný produkt si uchovává všechny svoje vlastnosti a cenné látky.
Zkrystalizovaný med je možno zahřívat v otevřené sklenici ponořené do vodní lázně teplé nejvýše 45°C. Při
přehřátí medu nad 50° C se med znehodnotí. Sklenice pravého včelího medu znamená půl lékárny doma. Med
zvyšuje přirozenou odolnost organismu, ovlivňuje krevní oběh, vyživuje srdce, obsahuje látky tvořící kosti. Med
jako přírodní včelí produkt včely medonosné, který byl kdysi výsadou králů si může dnes dopřát každý občan.
S dalšími produkty Vás seznámíme v některém z dalších vydání Ch. Z.
Výbor ZO ČSV Český Těšín

Sbor dobrovolných hasičů Zpupná Lhota-Podobora
Sbor dobrovolných hasičů Zpupná Lhota Podobora přeje všem spoluobčanům spokojené vánoce
a šťastny nový rok 2009.
A jelikož se blíží plesová sezóna, zveme Vás na
společný „Hasičský ples“, který chceme uspořádat
v SKS Chotěbuz dne 14. února 2009. K tanci a dobré
zábavě nám přijde zahrát hudební skupina „RAFFAEL
MUSIC BAND“. Přijďte se pobavit a také nám pomoct
tento náročný ples zorganizovat.
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Touto cestou bych chtěl popřát našemu
dlouhodobému členu, kterého jsme navštívili
u příležitostí jeho životního jubilea a to: p. Novák Jan.
Ještě jednou mu touto cestou gratulujeme, přejeme
pevného zdraví aspoň do 100 let. Rovněž jsme
navštívili i nemocného p. Jana Ćmiela.
Jednatel
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Z działalności PZKO Kocobędz
We wrześniu już tradycyjnie nasze koło urządza wycieczkę turystyczną. Tym razem była to wycieczka
poświęcona dzieciom, ponieważ pojechaliśmy do ZOO w Lesznej koło Zlina. Wyjeżdżaliśmy w strugach deszczu,
który na szczęście przestał padać po przyjeździe na miejce i już bez parasoli mogliśmy zacząć zwiedzanie. ZOO
w Lesznej jest ciekawe tym, że zwierzęta są tam rozdzielone według kontynentów , w których żyją. Najciekawszy
okazał się kontynent afrykański. Na wstępie przywitał nas ryk lwa, oglądaliśmy karmienie słoni, podziwialiśmy
eleganckie żyrafy, zwinne małpki czy ogromne nosorożce. W innej części widzieliśmy niedźwiedzia uszatka, który
zgrabnie wdrapywał się na wysokie drzewo. Podziwialiśmy foki, które zwinnie łapały ryby, rzucane im przez ich
opiekuna. W pawilonie tropikalnym, wśród palm, latały kolorowe papugi a w małym jeziorku wylegiwały się
krokodyle. To tylko niektóre ze zwierząt, które mogliśmy w ZOO zobaczyć. Na pewno nie tylko dzieci, ale
i dorośli, kończyli zwiedzanie pełni wrażeń. Na terenie ZOO znajduje się również zamek, który warto zwiedzić.
Wycieczki zawsze kończą się opiekaniem parówek, tym razem jednak mieliśmy parówki gotowane, ponieważ
deszcz znów dał o sobie znać. Skorzystaliśmy z gościnności małego zajazdu w górach.
Październik to miesiąc, w krórym odbywa się każdego roku w świetlicy pieczenie placków. Dla dzieci
przygotowaliśmy szereg gier i zabaw. Były rzuty ziemniakami do celu, biegi slalomowe, przeciąganie worka i inne.
Zaprosiliśmy też, znanego już u nas prelegenta, pana Wiesława Chrząszcza, który tym razem podzielił się z nami
ze swymi przygodami, związanymi ze zdobyciem szczytu Mont Mc Kinley. Jest to najwyższa góra Ameryki
Północnej, znajdująca się na Alasce. Wysokość 6 200 metrów pokonał w bardzo trudnych warunkach, kiedy
zamarzała rtęć w ciepłomierzu. Opowiadał o trudach, które musieli pokonywać, by osiągnąć cel.
Po uczcie duchowej przyszła kolej na ucztą kulinarną. Panie z Klubu Kobiet przygotowały placki,że palce
lizać.Wszystkim bardzo smakowało.
Na zakończenie chcieliśmy już teraz zaprosić wszystkich na tradycyjny Bal PZKO, który odbędzie się 31
stycznia 2009 roku.
Zarząd MK PZKO Kocobędz

Zdrowych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym
Nowym Roku 2009
życzy zarząd MK PZKO Kocobędz

TJ Sokol
Dne 8.11.2008 se v sále kulturního domu
v Chotěbuzi uskutečnilo přátelské posezení členů
a příznivců TJ Sokol, a to u příležitosti 75. let od
svého založení. Posezení se zúčastnilo necelých
sto členů, kteří si mohli zavzpomínat na minulost
nejen dobovými fotografiemi, ale i krátkým
videem. Historie založení se datuje k 8. říjnu 1933,
v době války byla činnost zakázána, ale poté se
vše vrátilo do starých kolejí. V 80 letech se TJ
Sokol dočkal největšího rozmachu své činnosti. Dnes
je TJ fungujícím sdružením, a to především díky
ochotě a obětavosti jejich členů.
Po krátkém projevu předsedy TJ p. Konieczného,
se podávalo občerstvení. Po něm si mohli návštěvníci
zazpívat a zatančit na známe melodie v podání kapely
p. Juřičky. Akce byla bezesporu zdařilá, svědčí o tom
spokojenost členů, kteří odcházeli v dobré náladě.
O. Konieczný
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TJ SOKOL Chotěbuz - oddíl stolního tenisu
V říjnu 2008 vstoupily oddíly do regionálního přeboru a soutěže po 9. kolech se umístila družstva v tabulkách
s těmito výsledky.
Družstvo A, regionální přebor mužů, tabulka po 9. kole Družstvo B, regionální soutěž mužů, tabulka po 9. kole
Poř.
1 TTC Siko Orlová C
2 TJ VOKD Ka.- Darkov B
3 Sokol Chotěbuz A
4 Sokol Dětmarovice A
5 SKST Baník Havířov E
6 KLUBsten Karviná B
7 SKST Český Těšín B
8 CSVČ Havířov A
9 Sokol Záblatí A
10 SK Slávia Orlová C
11 TJ Bohumín B
12 TJ ČSA Karviná B

V
8
7
6
5
6
4
4
3
3
3
1
0

R
1
0
1
3
1
1
0
1
0
0
0
0

P
0
2
2
1
2
4
5
5
6
6
8
9

Zápasy
116:46
105:57
111:51
101:61
97:65
85:77
80:82
83:79
64:98
63:99
49:113
18:144

Body
26
23
22
22
22
18
17
16
15
15
11
9

Poř.
1 CSVČ Havířov B
2 KLUBsten Karviná C
3 TJ VOKD Ka.- Darkov C
4 SKST Český Těšín C
5 Sokol Dětmarovice B
6 SKST Baník Havířov F
7 Sokol Chotěbuz B
8 TJ Bohumín C
9 CSVČ Havířov C
10 TTC Siko Orlová D
11 SKST Český Těšín D
12 KLUBsten Karviná D

V
8
7
7
7
5
4
4
3
2
2
1
0

R
0
1
1
0
1
1
1
0
1
1
1
0

P
1
1
1
2
3
4
4
6
6
6
7
9

Zápasy
115:47
118:44
123:39
104:58
85:77
89:73
86:76
66:96
53:109
62:100
49:113
22:140

Body
25
24
24
23
20
18
18
15
14
14
12
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Úspěšnost jednotlivců :
18. místo Bican René úspěšnost 64,29 %, 19. místo
Erban Čestmír úspěšnost 63,89 %, 28. místo Michejda
Jaroslav úspěšnost 48,00 %, 37. místo Herník Tomáš
úspěšnost 28,57 %.
22. listopadu 2008 – se zúčastnil mezinárodní turnaje veteránu v Hluku Stanislav Vincour kde obhajil 16 místo
z 35 hráčů v kategorii nad 75 let . Pro nemoc se nemohl zúčastnit 2 předchozích turnajů přejeme mu brzké
uzdravení. 2. liga – Polska – V sousedním Polsku si vede dobře naše bývala hráčka Andrea Kavická která
reprezentuje MKS Cieszko Cieszyn oddíl skončil na 2 místě po první polovině Andrea obsadila v úspěšnosti
13.místo . Přejeme ji hodně úspěchu.
V oddíle probíhá celoroční soutěž o nejlepšího hráče TJ Sokol Chotěbuz.
Připravujeme: Leden 2009 - Náborový turnaj žáků ZŠ Chotěbuz a mládeže z obce Chotěbuz. Přehled utkání
a další podrobné informace na www.pinec.info, www.chotnet.net/tjsokol.
Zveme všechny příznivce stolního tenisu v Chotěbuzi aby přišli povzbudit naše hráče na utkaní doma.
Rádi mezi sebou uvítáme zájemce, kteří mají zájem jak o zavodní tak rekreační stolní tenis. Tréninky v úterý
16:30 – 19hod. družstvo A-B, středa 16 – 19 hod. mládež a smíšená družstva.
Závěrem roku chceme poděkovat všem hráčům oddílu za vzornou reprezentaci naší TJ Sokol a popřát všem
příznivcům sportu v Chotěbuzi příjemné prožití Vánočních svátků do Nového roku 2009 pevné zdraví a pohodu.

Úspěšnost jednotlivců :
2. místo Zajonc Ervín úspěšnost 90,91 %, 8. místo
Kidoň Radek úspěšnost 80,65 %, 28-29. místo
Szonowski Roman – Suchý Tomáš úspěšnost 50,00 %.

Vážení sportovní přátele
Dovolujeme si Vás pozvat na 10. ročník turnaje ve stolním tenise ,, O přeborníka obce Chotěbuz “.
Který se koná 27.12.2008 ve Sportovně kulturním středisku Chotěbuz. Veškeré informace jsou uvedené
v propozicích, které na obecních vývěskách nebo na www.chotnet.net/tjsokol.
Těšíme se na Váši účast !
Za TJ Sokol Chotěbuz Noga Stanislav
V okresním přebore družstev jsme po potupné hře v Č. Těšíně s výsledkem 7,5:0,5 , kdy
bylo problém sehnat osm hráčů, dvakrát vyhráli. Umístili jsme se na 5. místě z 10 oddílů.
Bodový stav hráčů: 2,5b - Knopp René a Chmiel Jan; 2b - Poncza Bronislav a Kyonka
Radomír; 1,5b - Wardas Pavel; 1b - Ing. Budnik Mieczyslav, Pisz Břetislav a Křikava Václav; 0,5b - Chmiel
František; 0b - Sojčák Bohuš, Szpalek Martin a Milon Jiří.
Doma se ještě utkáme s družstvy:
18.1.2009 v 9hod. - Slovan Havířov C a 1.3.2009 v 9h. - Jakl Karviná C
Na 6. ročníku turnaje v Těrlicku „O pohár starostky“ jsme obsadili 2.
místo z 6 oddílů v sestavě Poncza B., Chmiel J. a Křikava V.

ŠACHY

Rádi mezi sebou uvítáme nové zájemce z Chotěbuze, kteří se chtějí
zdokonalit v královské hře. Tréninky probíhají každé 1. pondělí v měsíci
15 – 18 hod v SKS Chotěbuz.
Jan Chmiel
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KNIHOVNA – knižní novinky za období říjen až prosinec 2008
Román společenský a psychologický
Kornerová, Hana Marie: Almužna jen pro bohaté Příběh dvou zcela odlišných žen začal zdánlivě stejně.
Zvolily však každá jinou cestu. Když se jejich osudy
proťaly, jedna z nich to zaplatila životem.
Plocová, Monika: Ventil - Kniha vypráví příběhy
jedné party mladých lidí. Na jednotlivých osudech
autorka popisuje, kdy a jak se její hrdinové ve svém
životě setkali s drogou.
Histrorický román
Wood, Barbara: Strážkyně tajemství - Ke dvoru
vládce Mayů přijde dívka podivné krásy, s pletí bílou
jako alabastr. Nezdolná Tonina, která se tam
zamilovala do místního hrdiny, však musí jít dál. Po
matce zdědila posvátnou knihu, která ukrývá tajemství
rodu a jeho budoucnost. Tonina ví, že musí splnit své
poslání, proto odhodlaně kráčí vstříc osudu, po cestě
plné nástrah, dobrodružství a lásky.
Bauer, Jan: Ve službách Svatoplukových - Román
nás zavede do 9. století po Kristu do doby
Velkomoravské říše. Nejmladší syn moravského krále
Svatopluka zajme při válečném tažení k Vltavě
mladíka, kterého mylně považuje za náčelníka místního
kmene. Učenlivý zajatec se nechá pokřtít arcibiskupem
Metodějem a podle jeho rad udělá nečekanou kariéru.
Březinová, Anna: Nehodná dcera rodu Smiřických
- Děj se odehrává na počátku 17. století a je inspirován
skutečnými událostmi. Sedmnáctiletá Eliška Kateřina z
nejbohatšího českého rodu Smiřických ze Smiřic se
zamiluje do pouhého podkováře. Příběh se odehrává na
pozadí dramatických událostí konce vlády Rudolfa II.
Dobrodružný román
Palmer, Alec: Démoni pralesa - Expedice profesora
Cartera se vydá do neprobádaných oblastí na severu
Konga. Cílem je vědecky prozkoumat podivný přírodní
jev. Členové výpravy spolu s vojáky, které jim přidělila
vláda, se vydají do hlubin pralesa. Profesor netuší, že

jejich ozbrojený doprovod má vlastní záměry.
Indridason, Arnaldur: Hrob v ledovci - Vrchol
ledovce na Islandu roztává. Ledovec skrývá zřícené
letadlo z druhé světové války s brizantním nákladem.
Před kulisou věčného ledu se ocitne v nebezpečí života
mladá Islanďanka. O celé záležitosti sice ví málo, ale je
to dost pro ty, kteří v zákulisí tahají za nitky „Operace
Napoleon“.
Archer, Jeffrey: Čas pomsty - Měl to být kouzelný,
romantický večer. Mladý automechanik Danny a jeho
dívka vyrazí do vyhlášené restaurace v luxusní čtvrti,
aby oslavili své zasnoubení Zkříží cestu právníkovi
Spenceru Craigovi. O pár hodin později je Danny
obviněn k dvaadvaceti letům vězení.
Příběhy pro děti a mládež
Friedrich, Joachin: Správná trojka s papouškem
honí záhadného lupiče - V Zámecké škole je pěkně
rušno! Zloděj se vloupal do ředitelny a podařilo se mu
otevřít i bezpečnostní zámek sejfu. Leo hned tuší, kdo
by to mohl být. Spolu se svými kamarády se v noci
pokusí lupiče chytit.
Březinová, Ivona: Dárek pro Sáru - Žákyně Sára se
po prázdninách moc těší do školy. Jde už do druhé
třídy. Čeká na ni řada překvapení a nových zážitků,
které prožije se svým kamarádem Markem a novým
spolužákem Liborem.
Schetller, Ursel: Detektiv Klubko. Záhada červené
ponožky - Detektiv Klubko hravě dopadne lupiče v
přístavu i zloděje na trhu. Ale co záhada s ponožkou?
Podaří se mu ji vyřešit?
Naučná lit. Pro mládež
Mandelová, Helena: Moje vlast je v Evropě. –
O krajinách, přírodě, obyvatelích a minulosti naší
země a Evropy.
Jana Fajkusová MK Chotěbuz

Klub důchodců
A co důchodci?
Klub důchodců v uplynulém roce
pořádal akce, které se už zaběhly
a důchodci mají o ně zájem. Jedná se
o oslavy MDŽ, 2 zájezdy i akce
k ukončení kalendářního roku.
V květnu jsme zorganizovali zájezd
do sousedního Polska. Navštívili jsme
Skoczow a pak Chlebovou chatu
v Brenne. Tam se účastníkům zájezdu
velmi líbilo. Mohli se nejen seznámit, ale
i sami vyzkoušet, jak se dříve pekl chléb,
tlouklo
máslo,
připravoval
sýr.
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Nechybělo ani povídání o včelách, jejich chovu
i zdravotních účincích medu na lidský organismus.
Odpoledne bylo ukončeno přátelským posezením
u ohně a společným opékáním párků.
Druhý zájezd se konal koncem srpna na Floru
Olomouc. I tento zájezd byl zdařilý, škoda, že jsme
nemohlo pobrat všechny zájemce. Na zpáteční cestě
jsme se zastavili v Bystrovanech a v příjemném
prostředí tak zakončili výletní den.
Pomáháme při akcích obecního úřadu, jako je Den
dětí nebo smažení vaječiny se soutěží O zlatou kosu.

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
Plodná byla také beseda se starostou obce p. Martinem
Pinkasem, s kterým jsme se podělili o své problémy.
Poslední akcí tohoto kalendářního roky bylo
přátelské posezení k ukončení roku, kterého se
zúčastnili důchodci ze všech částí obce. Bylo podáno
občerstvení, zajímavá tombola, na kterou přispěla
místní J-J. Jsme rádi, že vás přišlo tolik, jen doufáme,
že vás příště bude víc.
Stále však čekáme na vaše připomínky i náměty
pro další činnost

Stáj u Luka
Blíží se nám konec roku 2008 a tak jako skoro
všichni, i my se ohlížíme za tímto rokem, co se nám
povedlo, co méně a co vůbec. Můžeme říct, že větší
část toho co jsme si předsevzali, se nám podařilo
uskutečnit. Největší akce této sezony „II. ročník
Chotěbuzské podkovy“ se vydařila! Máme z toho
velikou radost, neboť šlo o akci, která byla zařazena
do oficiálního kalendáře České jezdecké federace, a
která vyzkoušela naše skoro „profesionální“
schopnosti uskutečnit takovýto závod. Chci využít této
příležitosti a poděkovat všem, kteří přiložili ruku k
dílu tak, abychom tyto závody zvládli na jedničku s
hvězdičkou. Zároveň chci poděkovat i Obci Chotěbuz,
která náš závod zaštítila i všem sponzorům, bez kterých
bychom nemohli závod uskutečnit v takovém rozsahu.
Věříme, že jsme tímto závodem založili pěknou tradici
parkúrových závodů v Chotěbuzi, s mezinárodní účastí.
Na závěr sezóny se uskutečnila v okolí Chotěbuze naše
Hubertova jízda, jejíž účastníci vytvořili úžasnou atmosféru
krásné podzimní vyjížďky v houfu čítajícím přes padesát
jezdců.
Podařilo se nám také, v letošním roce, získat areál
bývalého Školního statku na Zpupné Lhotě, kde jsme
přebudovali jeden ze stávajících objektů na novou stáj pro
volně odchovávaná hříbata a pár nových boxů pro koně.
V současné době je u nás ustájeno padesát koní, včetně již
zmíněných hříbátek. Další úpravy objektů a areálu je
naplánována na příští rok a tak věříme, že se naše „Stáj
u Luka“ stane místem pro relaxaci, sport ale třeba i jen
místem pro pěknou procházku.
Přejeme všem krásné Vánoce a hodně štěstí a zdraví
v roce 2009.
Hana Poledníková
Stáj u Luka
http://stajuluka.sweb.cz
stajuluka@seznam.cz
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Výbor KD Chotěbuz
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