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Vážení spoluobčané,
Určitě jste již zaregistrovali, že na polích kolem cesty K Vyrubané a dále
směrem k ulicím Náves a Na Šancích je rozloženo potrubí a probíhají stavební
práce. Jedná se o práce na rekonstrukci VTL plynovodu Stonava – Žukov I.
etapa III. část. Rekonstrukce plynovodu představuje vyjmutí starého stávajícího
potrubí a na jeho místo bude položeno nové potrubí stejného průměru jako
stávající, tedy DN500. Staré potrubí firma realizující rekonstrukci odveze
k likvidaci. Prosím tedy o opatrný průjezd místy, kterých se stavební práce
týkají.
Dovolte mi dále, abych se několika slovy zmínil o skutečnosti, kterou
někteří považují za velký problém a někteří ji vůbec neřeší. Jedná se o používání
sekaček, křovinořezů, traktorů a jiných hlučných strojů během nedělí a svátků.
Již několikrát jsme si na zastupitelstvu pokládali otázku, zda po vzoru okolních
měst a obcí zavést vyhlášku, která by zakazovala používání těchto strojů
v určitou přesně danou dobu, nebo takovou vyhlášku nezavádět a ponechat
používání hlučných strojů na zdravém rozumu či úsudku nás všech případně
na dohodě mezi sousedy. Apelujeme tedy na všechny, aby vždy zvážili, zda je
nezbytně nutné např. zrovna v neděli posekat celou zahradu nebo nařezat dřevo
na zimu. Na druhou stranu je jasné, že jsou činnosti, které musíme dělat bez
ohledu na to, zda je všední den nebo svátek. V případě hromadících se stížností
na hluk během svátků bychom byli nuceni vydat vyhlášku, která by stanovila
přesné termíny zákazu používání hlučných strojů.
Na závěr bych Vám všem rád popřál krásné prožití Velikonočních svátků,
hodně pohody, radosti a Božího požehnání.
Ing. Bronislav Mrozek
místostarosta
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Obecní úřad a redakční rada Vám přeje
příjemné prožití Velikonoc v kruhu rodiny
a přátel a bohatou pomlázku.
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Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
558 733 131
558 733 132
673 391 58
chotebuz@volny.cz
www.chotebuz.cz
GE Money Bank, a. s., Český Těšín
č.ú.: 5000120-734/0600

Ing. Martin Pinkas

- starosta obce

Ing. Bronislav Mrozek - místostarosta obce, pověřen
jednáním ve věcech na úseku životního prostředí, komunikací
a dopravy, civilní a požární ochrany
Kulturní dům - správce tel.: 721 648 879
Knihovna a internetové centrum je přístupné v pondělky od
15 do 19 hod.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 20. června 2014. Všechny zájemce o uveřejnění svého příspěvku
nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada

V lednu se narodili:

Jan BARTNICKI

Narození :

V březnu se narodili :

Laura GOTTWALDOVÁ

Beata MIKULICOVÁ

Vše nejlepší do prvních krůčků životem, hodně
zdraví, pohody a úsměvů pro své nejbližší.
V lednu jubileum oslavili:

V únoru jubileum oslavili :

Anna MRÓZEK
Josef KISZA

Jubilanti :

V dubnu jubileum oslavili :

Anežka KOLATKOVÁ

Anna KOZIELOVÁ

Josef SZTYMON

Anna KISZOVÁ

Bronislav FILIPCZYK

Marta NOWAKOVÁ

Václav POPOVIČ

Alexander SZURMAN

Anna SIUDOVÁ

Vanda KAFKOVÁ

Alois NOWAK

Leonard WLOCH

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

Marie SZUŚCIKOVÁ
V březnu jubileum oslavili :

Jan CARBOL

Pavel SZONOWSKI
Aloisie STENCHLÁ
Alois FRANEK
Helena PALOVÁ

Úmrtí :

V únoru jsme se rozloučili s Karelem KOŽDONĚM a Czesławou VOJTYLKOVOU.

Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. Přijměte naši upřímnou soustrast.
Výňatek z
USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 17. 12. 2013
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 dle návrhu,

schvaluje
roku 2014 nepřekročí 3/12 schváleného
rozpočtové provizorium na rok 2014 rozpočtu na rok 2013,
v tomto znění: výdaje za 1. čtvrtletí
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Obecní úřad informuje
183/2006 Sb., o územním plánování
pověřuje
Chotěbuz, dle předloženého návrhu,
a stavebním řádu (stavební zákon), ve
radu obce ke schválení rozpočtového
schvaluje
znění pozdějších předpisů rozhodlo
opatření ve věci příjmů do rozpočtu
smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o
o zařazení návrhu č. 52 do pořízení
obce pro rok 2013,
zřízení věcného břemene s oprávněným
Územního plánu Chotěbuz,
schvaluje
NET4GAS s. r. o. Praha, ve věci
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č.
aktualizaci č. 1 plánu financování umístění stavby „Odvodnění objektu
obnovy vodovodů a kanalizací pro TU Chotěbuz“ na pozemcích 627/1 a 183/2006 Sb., o územním plánování
období 2014 – 2023,
628/4 k. ú. Zpupná Lhota za podmínek: a stavebním řádu (stavební zákon), ve
- odvodněna bude pouze plocha znění pozdějších předpisů, rozhodlo
schvaluje
oploceného areálu TU VVTL a plocha o zařazení návrhu č. 53 do pořízení
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu
Územního plánu Chotěbuz v rozsahu
křížení s komunikací
obce Chotěbuz v rámci programu
- zbylá část trasy bude provedena stanoveném v příloze předloženého
„Domovní ČOV“ panu R. V. a D. V., oba
materiálu,
v neperforovaném potrubí
bytem Chotěbuz ve výši 30 000,- Kč,
- nebude porušena stávající drenáž
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č.
schvaluje
- cena za uzavření smlouvy o
183/2006 Sb., o územním plánování
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu věcném břemeni bude činit 9.000 Kč
a stavebním řádu (stavební zákon), ve
obce Chotěbuz v rámci programu včetně DPH,
znění pozdějších předpisů, rozhodlo
„Domovní ČOV“ paní M. D., bytem
o zařazení návrhu č. 54 do pořízení
pověřuje
Chotěbuz ve výši 29 351,- Kč,
starostu k podání žádosti o vynětí Územního plánu Chotěbuz v rozsahu
schvaluje
budovy zámku umístěné na parcele 1/1 stanoveném v příloze předloženého
dle § 85 písm. j) zákona č. 128/2000 Sb., k. ú. Chotěbuz ze seznamu kulturních materiálu,
o obcích, ve znění pozdějších předpisů, památek
bere na vědomí
změnu hranice katastrálního území
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. zprávu o činnosti výboru finančního,
Český Těšín a Zpupná Lhota a hranice
183/2006 Sb., o územním plánování kontrolního, pro národnostní menšiny,
obce Chotěbuz a Český Těšín dle
a stavebním řádu (stavební zákon), ve stavebního a kulturního,
předloženého návrhu,
znění pozdějších předpisů, rozhodlo
bere na vědomí
schvaluje
o zařazení návrhu č. 51 do pořízení
zprávu o plnění usnesení (ZO
v souladu s ust. § 26 zákona č. 128/2000 Územního plánu Chotěbuz v rozsahu
06.11.2012 – 12.11.2013),
Sb., o obcích ve znění pozdějších stanoveném v příloze předloženého
bere na vědomí
předpisů, uzavření dohody o změně materiálu,
termíny zasedání zastupitelstev pro rok
hranice katastrálního území a hranice
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č.
2014 na: 14.1.; 18.3.; 6.5.; 24.6.; 16.9.
obce mezi městem Český Těšín a obcí
Výňatek z
USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 21. 1. 2014
Zastupitelstvo obce :
bere na vědomí
označením „Dodávka hasičských vozidel stávajícího znění zapracovány před
žádost manželů B., bytem Chotěbuz v rámci projektu „Hasiči bez hranic““. odesláním výzvy k účasti v zadávacím
o odprodej ¾ pozemku p. č. 11/2 k. ú. Zadávací
dokumentace
podléhá řízení osloveným uchazečům,
Podobora,
v souladu s čl. 4.2.1.3 „Posouzení
schvaluje
veřejných
zakázek“
dokumentu
schvaluje
dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku
„Příručka pro příjemce dotace OPPS
zadávací dokumentaci pro veřejnou
veřejné služby ve veřejné linkové
ČR-PR 2007-2013“ předběžné kontrole
zakázku zadávanou jako zjednodušené
dopravě k zajištění ostatní dopravní
Centra pro regionální rozvoj ČR
podlimitní řízení dle § 25 a § 38 zákona
obslužnosti na území obce Chotěbuz
(kontrolní orgán). Případné připomínky
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
s firmou ARRIVA Morava a. s. Ostrava.
ze strany kontrolního orgánu budou do
ve znění pozdějších předpisů, pod
Výňatek z
USNESENÍ
z 25. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 18. 3. 2014
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
bere na vědomí
bere na vědomí
rozpočet na rok 2014 ve výši: příjmy žádost p. P. S., Ostrava o odkup nabídku spolupráce Charity Český
17.503.000 Kč a výdaje 17.820.000 Kč pozemků 502/2 k. ú. Zpupná Lhota a Těšín při realizaci záměru vytvoření
s krytím schodku z vlastních rezerv,
658/10 k. ú. Chotěbuz,
pobytového zařízení pro seniory,
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pověřuje
starostu k přípravě podkladů
potřebných k vyhlášení záměru
převodu budovy Chotěbuzská 192,
Chotěbuz Charitě Český Těšín za
účelem přestavby na pobytové zařízení
pro seniory,
schvaluje
dodatek č. 6 ke smlouvě o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové
dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území obce Chotěbuz
s firmou ČSAD Karviná,
ruší
zadávací řízení na dodávky zadávané
jako zjednodušené podlimitní řízení
v souladu s § 25 a § 38 zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon“), pod označením: „Dodávka
hasičských vozidel v rámci projektu
„Hasiči bez hranic““,

ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „zákon“), jmenuje komisi pro
otevírání obálek a hodnotící komisi
k veřejné zakázce pod označením
„Dodávka hasičských vozidel v rámci
projektu „Hasiči bez hranic“ – II“ ve
složení:
1. Ing. Bronislav Mrozek
2. npor. Ing. Pavel Haas
3. Jaroslav Smelik
4. Ing. David Harok
5. Karel Vengloř
V souladu s § 59 odst. 4 zákona provede
hodnotící komise rovněž posouzení
kvalifikace uchazečů,

v souladu s § 74 jmenuje
náhradníky členů hodnotící komise
k veřejné zakázce pod označením
„Dodávka hasičských vozidel v rámci
projektu „Hasiči bez hranic“ – II“:
1. Ing. Martin Pinkas
2. nprap. Petr Hrušovský
3. Martin Červ
schvaluje
4. Ing. Jan Branny
vyhlášení
zadávacího
řízení 5. David Čmiel
na
dodávky
zadávaného
jako
schvaluje
zjednodušené
podlimitní
řízení
zařazení správního území obce
v souladu s § 25 a § 38 zákona č.
Chotěbuz do území působnosti Místní
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
akční skupiny Pobeskydí – zájmového
ve znění pozdějších předpisů, pod
sdružení právnických osob (IČ:
označením „Dodávka hasičských
71212612) na období 2014 – 2020,
vozidel v rámci projektu „Hasiči bez
hranic“ – II“,
schvaluje
záměr prodeje „areálu zámku“
schvaluje
tvořeného parcelami:
zadávací dokumentaci pro veřejnou
část parcely 1/1 k. ú. Chotěbuz část o
zakázku zadávanou jako zjednodušené
výměře 13 560 m2 (část „A“ o výměře
podlimitní řízení dle § 25 a § 38
220 m2 nacházející se mimo oplocený
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
areál pod ul. Náves a část „B“ o
zakázkách, ve znění pozdějších
výměře 3 550 m2 v severozápadní části
předpisů, pod označením „Dodávka
nejsou předmětem prodeje a budou
hasičských vozidel v rámci projektu
před prodejem geometricky odděleny
„Hasiči bez hranic“ – II“. Zadávací
z původní parcely o výměře 17 330
dokumentace podléhá v souladu
m2); 4 k. ú. Chotěbuz o výměře 660
s čl. 4.2.1.3 „Posouzení veřejných
m2; 5 k. ú. Chotěbuz o výměře 382
zakázek“ dokumentu „Příručka pro
m2; 6 k. ú. Chotěbuz o výměře 555 m2;
příjemce dotace OPPS ČR-PR 20077 k. ú. Chotěbuz o výměře 390 m2; 8 k.
2013“ předběžné kontrole Centra
ú. Chotěbuz o výměře 349 m 2; 9 k. ú.
pro regionální rozvoj ČR (kontrolní
Chotěbuz o výměře 473 m 2 a budovami
orgán). Případné připomínky ze
: zámek č. p. 123 na parcele č. 1/1
strany kontrolního orgánu budou do
k. ú. Chotěbuz (nemovitá kulturní
stávajícího znění zapracovány před
památka); zařízení čerpací stanice
odesláním výzvy k účasti v zadávacím
PHM a sklad oleje na parcele 1/1 k.
řízení osloveným uchazečům,
ú. Chotěbuz, bývalý kravín na parcele
v souladu s § 71 a § 74 zákona č. č. 9 k. ú. Chotěbuz; garáže a dílny na
137/2006Sb., o veřejných zakázkách, parcele č. 4 k. ú. Chotěbuz; stodola na
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parc. č. 6 k. ú. Chotěbuz, zbořeniště
zemědělských staveb na parc. č. 5 a 7
k. ú. Chotěbuz za podmínek:
- doručení cenové nabídky do 6.
5. 2014 do 13:15 hodin v uzavřené
označené obálce „NEOTVÍRAT –
nabídka areál zámku“, rozhodující
je doručení na obecním úřadě nikoli
datum podání nabídky k přepravě
- minimální nabídková cena za celý
areál 2 785 110 Kč
- účel užívání musí odpovídat
schválenému územnímu plánu
- případná výstavba a provoz musí
splňovat hygienické normy zejména
s ohledem na okolní obytnou zástavbu
- kupující uzavře s prodávajícím
spolu s kupní smlouvou smlouvu o
věcném břemeni případně jiný druh
smlouvy zajišťující bezúplatný volný
přístup a příjezd k budově „hlásky“
umístěné na parcele 1/2 k. ú. Chotěbuz
a k historické bráně umístěné na
hranici pozemku 1/1 a 1188 k. ú.
Chotěbuz vedenými jako nemovité
kulturní památky
- kupující uzavře s prodávajícím
spolu s kupní smlouvou smlouvu
o věcném břemeni, případně jiný
druh smlouvy umožňující bezplatné
umístění a provoz stávající soustavy
pro vsak předčištěných odpadních vod
z domovní ČOV domu Náves 269 a 270
umístěné v severozápadní části parcely
1/1 k. ú. Chotěbuz a k pozemku „B“
vzniklému geometrickým oddělením
od parcely 1/1 k. ú. Chotěbuz
- prodávající si vyhrazuje právo
odmítnout všechny nabídky
- prodávající si vyhrazuje právo
jednat o znění kupní smlouvy
bere na vědomí
počet 1 182 trvale hlášených obyvatel
obce Chotěbuz k 1. 1. 2014,
souhlasí
s označením železniční zastávky
Chotěbuz
v
rámci
stavby
„Optimalizace trati Český Těšín –
Dětmarovice“ také ekvivalentem
v jazyce polské národnostní menšiny,
tj. Kocobędz, a to jednotným
způsobem odpovídajícím označování
stanic v obcích obývaných více než 10
% této národnostní menšiny.

Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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Oznámení o konání voleb do
Evropského parlamentu

Obecní úřad informuje

Volby do Evropského parlamentu se budou konat ve dnech:
v pátek 23. května 2014		
od 14:00 do 22:00 hodin.
v sobotu 24. května 2014
od 08:00 do 14:00 hodin.
V obci Chotěbuz je stanoven jeden volební okrsek s místem konání voleb
v budově Základní a mateřské školy Chotěbuz.

Aktuality z realizace projektu „Hasiči bez hranic“

hasičů na Těšínsku a které se budou
konat v Cieszynie dne 17. 5. 2014.
V sobotu 5. 4. 2014 se naši dobrovolní
hasiči zúčastnili takticko-školícího
cvičení. Po zahájení cvičení v Českém
Těšíně se všech 10 výjezdních jednotek
z české i polské strany hranice přesunulo
do prostor zařízení Hasičského
záchranného sboru Moravskoslezského
kraje, tzv. CO-krytu v Podoboře. Zde
společně s dalšími sbory hasiči i hasičky
nacvičovali práce při protipovodňové
ochraně, trénovali techniky uvazování,
práce ve výškách a se žebříky. Také se
společně zdokonalovali ve zdravotnické
přípravě i vyhledávání osob v neznámém
prostředí. Po ukončení náročných
Dne 13. 3. 2014 jsme jako jeden cvičení se všichni účastníci měli
z partnerů projektu organizovali
v našem sportovně-kulturním středisku
koordinační schůzku společného českopolského realizačního týmu. Na tomto
pracovním jednání byl přednesen a po
diskuzi a upřesnění schválen program
takticko-školícího cvičení českých a
polských jednotek Sboru dobrovolných
hasičů zapojených do realizace
tohoto projektu. Také byly dojednány
podrobnosti další společné aktivity,
kterou budou společné oslavy 100.
výročí založení Svazku dobrovolných
V minulém čísle našeho zpravodaje
jsem Vás informoval o zahájení
realizace projektu „Hasiči bez hranic“
spolufinancovaného z Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČR
- PR 2007-2013. Vedoucím partnerem
projektu je Gmina Cieszyn, českými
partnery je naše obec Chotěbuz a město
Český Těšín. V rámci tohoto projektu se
již konalo několik aktivit.
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možnost občerstvit dobrým gulášem
v našem kulturním domě.
Součástí naší části projektu je
taktéž pořízení potřebné techniky. Za
tímto účelem jsme vyhlásili veřejnou
zakázku na dodávku 2 hasičských
vozidel. Nabídku
bohužel doručil
pouze 1 uchazeč a jelikož Zákon o
veřejných zakázkách v takovém případě
neumožňuje výběr, muselo být vyhlášené výběrové řízení zrušeno. V těchto
dnech již byla vypsána nová veřejná
zakázka na dodávku zmiňovaných 2
hasičských vozidel. O dalších aktivitách
spojených s tímto projektem Vás
budeme průběžně informovat.
Ing. Martin Pinkas, starosta obce

Chotěbuzské zrcadlo

Obecní úřad informuje

JARO

SBÍRKA POUŽITÉHO OŠACENÍ

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje
společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
- Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
- Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
- Vatované přikrývky, polštáře a deky
- Obuv – veškerou nepoškozenou
- Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů, nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se
transportem znehodnotí, znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční v obci Chotěbuz:
dne:
21.03.2014 – 19.05.2014 mimo soboty a neděle
čas:		
09:00 – 14:00 hodin
místo:
Sportovně kulturní středisko Chotěbuz
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá paní Zacharová tel. 721 648 879.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u nás i
v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www: diakoniebroumov.org

OČKOVÁNÍ PSŮ A KOČEK
Chovatel je dle § 4 odst. 1 písm. f) č. 166/1999 Sb., (veterinární zákon) povinen zajistit, aby byli psi a některá další zvířata
držená v zajetí, ve stáří do 6 měsíců a poté vždy jednou za rok očkováni proti vzteklině.
DOSTAVTE SE PROTO V PONDĚLÍ 19. KVĚTNA 2014 NA TATO MÍSTA :
16:00 – 16:20
Chotěbuz u zámku naproti potravin BACI
16:25 – 16:45
Hřiště u kulturního domu Chotěbuz
16:55 – 17:10
Podobora – u starého mlýna
POPLATEK za očkování činí 150,- Kč.
Upozorňujeme chovatele, že očkování proti vzteklině je povinné !
Chovatelé jsou povinni předložit u psů známku a očkovací průkaz a zajistit dospělou osobu k patřičné fixaci zvířete s použitím
náhubku.

Spotřebitelská poradna
Neuspěli jste s reklamací zboží?
Chcete odstoupit od nevýhodné
smlouvy? Přišlo vám podezřelé
vyúčtování za telefon? Nebo si nejste
jistí, jaká práva jako spotřebitel máte?
Obec požádala firmu dTest o spolupráci
při informování občanů, kam se
v podobných nesnázích bezplatně
obrátit o radu.
Spotřebitelská poradna dTestu je tu
i pro vás
Časopis dTest se již přes dvacet let
zasazuje o práva spotřebitelů zejména
poskytováním objektivních informací
a nezávislými testy výrobků, potravin a

služeb. Měsíc co měsíc se s výsledky testů
a dalšími zajímavostmi můžete seznámit
v časopise dTest nebo na webových
stránkách www.dtest.cz. Od konce
roku 2010 provozuje dTest současně
spotřebitelskou poradnu poskytující
poradenství v oblasti spotřebitelských
práv. Typicky v situacích, kdy jste
neuspěli s reklamací zboží, chcete
odstoupit od nevýhodné smlouvy,
přišlo vám podezřelé vyúčtování za
telefon nebo si jen nejste jisti, jaká práva
máte. Neváhejte a určitě kontaktujte
poradenskou linku na telefonním čísle
299 149 009. V provozu je každý všední

Chotěbuzské zrcadlo		

den od 9 do 17 hodin. Jde
o běžnou pevnou linku a
poradenství je poskytováno
zdarma.
Rovněž
je
vám k dispozici zcela
bezplatná
elektronická
poradna na adrese www.
d t e s t . c z /e - p o r a d n a .
Mimosoudní
dořešení
sporu s podnikateli nabízí
nová služba VašeStížnosti.cz na
internetové stránce www.vasestiznosti.
cz. K úspěšnému prosazení práv mohou
napomoci i vypracované vzorové
dopisy. Mezi další služby, které můžete
6
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využít, patří volně zpřístupněná databáze
nebezpečných výrobků, srovnávače zejména
finančních služeb a tarifů mobilních
Dárce oceněný Zlatým křížem I. třídy – 160 bezpříspěvkových odběrů:
operátorů, příručky pro spotřebitele
L. Kolatek
zaměřené na zajímavá a důležitá témata
Dárce oceněný Zlatým křížem III. třídy – 80
(předváděcí a podomní prodej, nákupy
bezpříspěvkových odběrů:
přes internet, telekomunikace, cestování,
L. Bohdálek
potraviny). Zavolejte si na poradenskou
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i
linku o samolepku „Nevhazujte reklamu“,
záchranu života je projevem jejich humánního
obtěžuje-li vás schránka plná reklamních
vztahu ke spoluobčanům. Patří jim poděkování
letáků, nebo o samolepku „Prodejci,
nejen těch, kterým pomohli navrátit zdraví, ale
nezvoňte“ pro odrazení podomních
celé naši společnosti.
obchodníků. Nenechte se zaskočit a buďte
informovanými spotřebiteli.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ – informuje

Díky, pane Salanci!
Určitě jste si všimli, že naše obec je krásnější díky panu Salancimu.
Tomuto našemu spoluobčanovi není lhostejné místo, v němž žije. Na
svých procházkách sbírá nepořádek, který „lidé“ vyhazují kolem sebe.
(asi tito „lidé“ neví, že existují popelnice ).
Pane Salanci, vážíme si toho.
rodina Rechtoríkova

Příspěvky organizací a institucí
K N I H O V N A - novinky za období leden - březen 2014
www.chotebuz.knihovna.info
Společenský a psychologický román
Du Maurier, Daphne. Juliův vzestup
- Julius Lévy pocházel z velmi chudých
poměrů, ale už v dětství objevil moc peněz
i svou schopnost je vydělat. Původně se
měl stát rabínem, místo toho se však vydal
na dobrodružnější a lákavější životní cestu:
usiloval o lásku žen, slávu a bohatství.
K dosažení toho, co si umínil, využil
veškerou svou cílevědomost a sobectví,
neváhal ani obětovat ženy, které miloval.
Fitzgerald, Francis Scott. Něžná je
noc - Fascinující pohled na život boháčů,
kteří si mohou dovolit vše, nač jen pomyslí.
Dvojí tvář hlavních hrdinů, působících
jako párek spokojených manželů, otvírá
další témata, především přetvářku a
snobismus.
Grosz, Stephen. O touze po nemožném
a další příběhy našeho nevědomí - Za
pětadvacet let praxe se autor seznámil
s mnoha lidmi, jejichž osudů se v
knize dotýká. V intimních portrétech
skutečných osob se setkáte s nespokojenou
manželkou, s homosexuálním profesorem,
nebo autorovým otcem. Autor v životních
příbězích svých klientů nabízí částečné
7

rozřešení problémů a ukazuje tak čtenáři,
jak může psychoanalytický přístup
pomáhat ke změně nebo přijetí toho, co
změnit nelze.
Halter, Marek. Královna ze Sáby
- Byla krásná. Podmaňovala si okolí
svým duchem. Byla válečnice, ale devět
století před naším letopočtem přinesla
mír do království Sába, země zlata a
kadidla. Když se doslechla o moudrosti
krále Šalomouna, vyzvala ho ke hře na
hádanky. Byla poražena a oddala se
mu po tři nádherné, nezapomenutelné
noci. Tři noci, které daly vzniknout synu
Menelikovi, jenž byl prvním z dlouhé linie
afrických králů.
Sienkiewicz, Henryk. Ohněm a mečem
- Mladému rytíři Janu Skrzetuskému se při
návratu z Krymu podaří pomocí kněžně
Kurcewiczové a její neteři Heleně, do
které se na místě zamiluje. Jenže Helenina
ruka je přislíbena jinému. Uchází se
o ni odvážny kozácký ataman Bohun.
Ohněm a mečem je příběhem o síle lásky
a věrnosti.
Taylor, Patrick. Doktore, šťastný
a veselý!- Mladý doktor Barry Laverty

se těší na první Vánoce v útulné vesnici
Ballybucklebo, radost mu však pokazí jeho
dívka Patricie, protože nemíní na svátky
přijet. Jenomže Barry se nemůže svými
srdečními záležitostmi příliš zabývat on a
jeho starší kolega Fingal Flahertie OReilly
mají plno práce s běžnými chorobami
i s naléhavými případy vyžadujícími
plnou pozornost. A navíc se objeví velký
problém.
Romantické příběhy pro ženy
Epoch, Suzanne. Průvodce dámy
nepřístojným chováním - Theresa
Wellerová je dobře vychovaná mladá
dáma z vysoké společnosti. Pravidla
společenské etikety nejen výtečně ovládá,
ale samozřejmě předpokládá, že je budou
dodržovat i lidé v jejím okolí. Jaké je tudíž
její pohoršení, když poručík Bartholomew
James svým nepřístojným chováním
naruší poklidnou večeři! Ten muž je
učiněným protikladem gentlemana! Stačí
ovšem jediný jeho polibek a Theresa...
Lindsey, Johanna. Vášnivý vztah - Na
útěku před napoleonskými vojsky nachází
Pokračování na další straně.
Chotěbuzské zrcadlo

Příspěvky organizací a institucí
Pokračování z předchozí strany. šestnáct a vy nevíte, co s životem. Když
Kylie vstoupila na začátku prázdnin do
Alana se svým ochráncem nový domov v tábora Údolí stínů, netušila, co ji zde čeká.
Anglii. Dostane se jí nejlepšího vzdělání Navždy za sebou zanechala „starý“ život,
a žije v přepychu a pohodlí. Až když má aby odhalila svět mnohem magičtější,
být uvedena do společnosti, dozvídá se než si kdy dovedla představit. Všechno
tajemství o svém původu. Je ztracenou co se zde Kylie naučila, by měla zúročit.
princeznou jednoho z evropských Teď, když její osud bude naplněn a srdce si
knížectví a bude se muset vrátit domů.
konečně zvolí toho pravého.
Small, Beatrice. Bianca - První část
Kriminální a dobrodružný román
cyklu Dcery obchodníka s hedvábím
Carlo, Philip. Ledař - Pronikněte
- Giovanni Pietro d‘Angelo, florentský
obchodník s hedvábím, ani jeho manželka do mysli jednoho z nejbrutálnějších
netouží po ničem víc, než provdat své dcery masových vrahů v dějinách kriminalistiky,
za bohaté a významné muže. Když však o kterém HBO natočilo tři dokumenty.
nebezpečná nerozvážnost přivede jejich Philipa Carla zaujal životní osud Richarda
syna k tragické nehodě, musí za ni pykat Kuklinského, muže který brutálně
nejstarší dcera. Pietro dAngelovi, musí zavraždil více než 200 lidí. Autor vychází z
dát krásnou Biancu za ženu mocnému a více než dvě stě čtyřiceti hodin rozhovorů,
zhýralému Sebastianu Roveremu, který je které uskutečnil v Trentonské státní
věznici v New Jersey. Strhující mrazivé
vydírá, aby si tak koupili jeho mlčení.
Small, Bertrice. Francesca - Druhá líčení pozoruhodně vystihuje Kuklinského
část cyklu Dcery obchodníka s hedvábím postupný vývoj v nelítostného a úzkostlivě
V druhém díle cyklu Dcery obchodníka pečlivého zabijáka.
Cornwell, Patricia. Krvavá mlha s hedvábím se vracíme do renesanční
Florencie. Sotva se uklidnily dramatické Další případ doktorky Kay Scarpettové,
události kolem Bianky Pietro d‘Angelo, volně navazující na Posmrtný přístav.
která uprchla z manželství s opilcem Kay přijíždí do Georgijské ženské věznice,
a sadistou, aby po jeho násilné smrti aby se setkala s odsouzenou Kathleen
nalezla štěstí po boku osmanského prince Lawlerovou, biologickou matkou sériové
Amira, už je tu další dcera na vdávání, vražedkyně Dawn Kincaidové, a pokusila
Biančina mladší sestra Francesca, krásná se zjistit, co vedlo Dawn k tomu, že zabila
svého otce, soudního patologa a Kayina
a svéhlavá.
Roberts, Nora. Krajina světla - Meg spolupracovníka Jacka Fieldinga.
Kaaberbølová, Lene. Chlapec v
vinou otce, který rodinu opustil, zanevřela
na všechny muže. Čirou náhodou je kufru - Nestává se každý den, aby někdo
objeveno v jedné jeskyni mužské tělo se na kodaňském hlavním nádraží vyzvedl z
zabodnutým cepínem v hrudi. Detektiv úschovny kufr a našel v něm asi tříletého
Nat, který Meg miluje, jí musí sdělit, že její chlapečka v bezvědomí. Právě to se však
otec byl zavražděn. Pohled jeho očí proniká přihodilo Nině Borgové: neměla se do
Meg pod kůži a probouzí city, uložené zavazadla dívat a neměla by se ani starat
kdesi velmi hluboko. Pak následuje další o osud jeho obsahu, ale to by nesměla být
vražda a vše najednou dostane jiný směr... sama matkou dvou dětí a navíc zanícenou
dobrovolnicí Červeného kříže. Záhy zjistí,
Fantasy
že o neobyčejnou zásilku je velký zájem.
Hunter, C.C. Konečná volba Naučná literatura pro dospělé
Závěrečný díl dech beroucí pentalogie
Konnikova, Maria. Myslete jako
Údolí stínů. Je to těžká věc, když je vám

JARO
Sherlock Holmes : praktické tipy pro
bystřejší mozek
Já & písnička : zpěvník pro žáky
středních škol.
Beletrie pro mládež
Hrubín, František. Špalíček veršů a
pohádek
Harrus,
Rachel.
Mé
sladké
šestnácté století - Cat Crawfordová má
za pár dní oslavit své sladké šestnácté
narozeniny. Ovšem to poslední, co si
Cat přeje, je extravagantní narozeninová
party organizovaná její temperamentní
nevlastní matkou. Alespoň malou útěchou
jí je plánovaný rodinný výlet do magické
Florencie. A když ji při prohlídce tohoto
úžasného města zavede zvědavost do
cikánského stanu, ocitne se přímo… v
renesanční Florencii.
Materna, Dan. Já, zlatý retrívr :
příběhy psa Tedíka a jeho kamarádů Ahoj děti i dospělí, jsem zlatý retrívr a
jmenuju se Teddy, ale klidně mi můžete
říkat Tedík. Kdysi jsem byl malé štěňátko,
vešel jsem se skoro do dlaně, ale dnes
jsem už velký hafan a vím, jak to na
světě chodí. Spolu s mým páníčkem a
čtyřnohými kamarády prožíváme mnohá
dobrodružství, a tak jsem si jednoho dne
řekl, že bych vám mohl povyprávět o psím
životě a o naše příhody se s vámi podělit.
Vogel, Maja von. Strašidelná párty Kim, Marie a Franzi se nadšeně podílejí na
přípravě párty, kterou na svátek Halloween
pořádá klub mládeže, ale náhle se začnou
dít podivné věci. Všechna přání, která Tři
holky na stopě jen tak mimochodem a
bezmyšlenkovitě vysloví, se začnou plnit a
mají nebezpečné následky. Tři kamarádky
musí navíc vedle napínavé detektivní práce
přestát i dobrodružství zvané přátelství.
Naučná literatura pro mládež
Encyklopedie Larousse pro nejmenší :
knížka, kterou budete číst znovu a znovu!
C. Rabenseifnerová,
Místní knihovna Chotěbuz

Kulturní výbor - informuje
Vánoční koncert

Dne 15. 12. 2013 se uskutečnil v SKS
Vánoční koncert. Sváteční odpoledne
nám mile zpříjemnil soubor Havířovské
babky. Tento soubor nás překvapil
koledami z Těšínska, které málo kdo znal.
Dále nás pobavily veselými historkami.

Obecní ples

Již po dvanácté se pořádal 25. 1.
2014 Obecní ples. O taneční zábavu
se postarala jako obvykle skupina
Orchestra party, která dokázala zaplnit
taneční parket až do ranních hodin. Jako
každoročně nechyběla výtečná domácí
kuchyně a několik barů, které se staraly
o pravidelný pitný režim přítomných.
Chotěbuzské zrcadlo		

Závěrem bych chtěla poděkovat všem
sponzorům za štědré dary. Velké díky
patří také dobrovolníkům, bez kterých
by se tato akce nemohla uskutečnit.
Výtěžek z plesu je kulturní komisí použit
na organizování dalších kulturních a
sportovních akcí.
Za kulturní výbor Šárka Tothová
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Dětský den
Dzien Dziecka

KULTURNÍ VÝBOR VÁS ZVE
ZAPRASZA
NA
Smažení vaječiny
.
Smazenie jajecznicy
+ VII. ročník
souteže
O zlatou kosu
O złota kose
‚

SKS 16. 5. 2014 – s vlastní kosou

hodnotí se rychlost a kvalita pokosu. Zájemci o
účast v souteži, přihlaste se na OÚ do 14. 5. 2014,
tel.: 558 733 131.

Příspěvky organizací a institucí

SKS 21. 6. 2014
Mužete se tešit na:
kolotoče
jízdu na koních
občerstvení
diskotéku
program pro děti

V neděli 27. 4. 2014, se koná v
sále SKS Chotěbuz

Všichni jste
zváni
na Den Matek
v Chotěbuzi 11.
května
v Kulturním domě
v 15:00 hodin,
vystoupí ZŠ a MŠ
Chotěbuz.

Něco pro šedé buňky mozkové
Řešení naleznete v dalším čísle!

VALNÁ HROMADA

Kateřina Morcinková

Tělovýchovné jednoty SOKOL Chotěbuz
Začátek v 15,00 hodin.
Upozorňujeme na povinnost každého člena TJ účastnit se
valné hromady. Možnost zaplatit si členské příspěvky.
Srdečně zve výbor TJ

Pozvánka na
tadiční cyklistický závod
Zveme všechny příznivce cyklistiky na
38. ročník cyklistického závodu
„Chotěbuzský kopec“,

který se už tradičně bude konat 8. května. Zápis bude
probíhat u „Eura“ od 8:15 hod., startovné pro nečleny TJ
Sokol činí 30,- Kč. Jelikož se
jedná o cyklistický závod, je
pro děti i pro dospělé povinná cyklistická přilba.
Závod je určen pro všechny milovníky tohoto sportu
od 3 let, horní hranice není stanovena. Pro vítěze jsou
připraveny diplomy a drobné ceny, pro všechny závodníky pořádá jednodenní turistický zájezd
pak malé občerstvení. Pro děti bude připraven u kulturního
domu skákací hrad a další atrakce. Pro doprovod a diváky
bude otevřen bufet.
Termín: 7. 6. 2014
Cena a čas odjezdu budou upřesněny.

TJ SOKOL CHOTĚBUZ
ODDÍL TURISTIKY

VSETÍNSKÉ VRCHY

TJ Sokol - stolní tenis

V březnu ukončila naše družstva
A-B regionální soutěže.
Družstvo TJ Sokol Chotěbuz A
se umístilo na 7. místě regionálního
přeboru a TJ Sokol Chotěbuz B se
umístilo na 3. místě regionální soutěže
sezóny 2013 - 2014.
Družstvo Veteránů TJ Sokol
Chotěbuz V se v 6. kole soutěže umístitlo
na 2. místě. Soutěž se ukončí posledním
9

kolem 16. 4. 2014.
Družstvo mládeže se v letošní
sezóně nezúčastňovalo soutěží. Začaly
tréninky pod novým vedením a věříme,
že v příští sezóně se hráči zapojí do
soutěží v rámci regionu a oddílu.
Reportáž z tréninku mládeže na
www.tesin.cz/tesinske-minuty, ze dne
18. 3. 2014.
Přehled utkání a další podrobné

informace na www.tjsokolchotebuz.cz.
Mezi sebou radí uvítáme všechny
zájemce z obce, kteří mají zájem o stolní
tenis, nejen závodní i rekreační.
Terminy tréninků
úterý 15:00 - 16:30 hod. mládež;
16:30 - 19:00 hod. dr. A-B-V
středa 16:30 - 19:00 hod. smíšená
družstva.
Stanislav Noga

Chotěbuzské zrcadlo
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Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Moravskoslezském kraji

Při realizaci projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání
v Moravskoslezském kraji“ se žáci naší školy zúčastnili dalšího z workshopů, které
na své škole připravili vyučující Albrechtovy střední školy v Českém Těšíně.
Zatím poslední z dosud uspořádaných dílen byla zaměřena na pokusy s vodou
a vzduchem. Byla velmi pěkně a zajímavě připravena a myslím, že žáci si ji náležitě
užili.
Další workshop nás čeká ještě v měsíci
dubnu. Téma ještě nevíme, bude pro nás
překvapením.
V rámci této spolupráce pojedou
naše děti i na exkurzi do Štramberka a
Technického muzea v Kopřivnici.
Rechtoríková Jiřina

HASIČI HLEDAJÍ NOVÉ ČLENY
Hledáme do svých řad nové tváře, kteří
by měli zájem se připojit jako aktivní
člen do kolektivu družstva mužů SDH
Zpupná Lhota obce Chotěbuz.
Zajímá tě technika a prostředí hasičů?
Rád pomáháš druhým?

Máš sportovního ducha?
Jsi soutěživý a máš zájem ochutnat
požární sport a účastnit se soutěží
v našem kraji?
Je ti více jak 15 let? Jestli ano, tak
hledáme právě tebe!

Pro bližší informace nás neváhej
kontaktovat na emailu: sdh.zpupna.
lhota @email.cz
Na případnou spolupráci se těší hasiči z
SDH Zpupná Lhota.

Były imprezy
Chociaż za oknami już prawie
latowo to warto wspomnieć jak PZKOwscy kocobędzanie oraz ligoczanie
bawili się na początku roku.
Nasi
członkowie,
państwo
Brannych oraz Sikorów, odwiedzili w
zeszłym roku Kubę i jak już tradycyjnie
bywa,
swoimi
spostrzeżeniami
podzielili się w kocobędzkiej świetlicy
z członkami naszych kół. Dlatego, że
nie wyjechali przez biuro podróży,
obejrzeli ten wspaniały, ale biedny kraj
w bardziej naturalistyczny sposób.
Wypożyczonym samochodem zwiedzili
zakątki, które zwykły turysta nie
zobaczy. Zwiedzili plantację tytoniu
oraz małą wytwórnię cygar, zobaczyli
zbiór trzciny cukrowej a z końskiego
grzbietu podziwiali panoramę gór Sierra
Maestra. Niecodziennym przeżyciem
było obejrzenie farmy krokodyli oraz
zwiedzenie Zatoki Świń, symbolu
Kuby. Był także czas na opalanie oraz

kąpanie na słynnej kubańskiej plaży
Varadero. W Hawanie podziwiali
wspaniałą hiszpańską architekturę,
ale niestety czas w Hawanie zatrzymał
się w 50-latach. Słuchacze odchodzili
z prelekcji pod wrażeniem kubańskich
rytmów oraz zapachu wspaniałych
kubańskich cygar.
11.1 odbył się tradycyjny „Balik
Dziecięcy” pt. „Po nitce do kłębka”.
Organizacja baliku tym razem
przypadła kocobędzkiemu kołu.
Jakie było zaskoczenie dzieci
oraz wszystkich niewtajemniczonych
dorosłych, kiedy na scenie pojawili
się dziadkowie naszych milusińskich,
którzy zaprezentowali się w dwóch
bajkach: w Pączku i Rzepce. Dzieci
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były zachwycone, bo przecież nie na
co dzień można oglądać swoją babcię
w roli pączka, czy też dziadka jako
bociana. Gry i zabawy z rzepką nie
miały końca, sadzono ją, zbierano,
a nawet próbowano kosztować.
Wnuki podziękowały zaś dziadkom
własnoręcznie wykonanymi laurkami z
okazji Dnia Babci i Dziadka.
Zaś 1.2. odbył się tradycyjny Bal
PZKO pt. „Lot w obłokach”
Ostry dźwięk startującego samolotu
skupił uwagę uczestników tegorocznego
balu. „Panie i Panowie – ladies and
gentlemen, mówi kapitan samolotu B A
L 2014 linii lotniczych PZKO Kocobędz
& Ligota. Za chwilę wystartujemy
z lotniska w Kocobędzu. Celem naszego
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ročník 2014		
Příspěvky organizací / Příspěvky občanů
lotu będzie Tramtaryja. Nasz samolot porywała chętnych do śpiewu. Nie ale o tych poinformujemy w następnych
należy do największych maszyn tego brakowało też odprawy biletowo- numerach Kocobędzkiego zwierciadła.
W związku ze zbliżającymi się
typu, ma trzysta miejsc pasażerskich i bagażowej, kuchni, gdzie kucharz
wyczynami
kulinarnymi Świętami Wielkanocnymi życzymy
51 członków załogi. A umilać państwu swymi
czas podczas podróży będzie kapela przechodził sam siebie, kawiarni wszystkim obywatelom smacznego
mokrego
śmigusu
i
„Smolaři.“ To były powitalne słowa pokładowej oraz miłych stewardes. baranka,
kapitana samolotu i równocześnie Wypić można było również w bagażowni kolorowych jajek.
wodzireja PZKO-wskiego balu w na poziomie -1. Nad ranem zmęczeni
Ludmila Niedoba członek zarządu.
Kocobędzu pana Wacławika, który balowicze, przystrojeni kwiatami i
tymi słowami przywitał uczestników kotylionami, zadowoleni
tegorocznego balu pt. „Lot w obłokach“ odchodzili z udanego
Tradycyjnym polonezem zagailiśmy balu, a gospodarze mają
bal, by później oglądać program pary rok czasu na wymyślenie
tanecznej z Elanu, która przedstawiła nowego przyszłorocznego
nam się w tańcach towarzyskich i kolejnego balowego tematu.
To były najważniejsze
ostrych
południowoamerykańskich
rytmach. Na drugim poziomie samolotu imprezy naszych kół, a
młodzi bawili się w rytmie disco, a w przed nami dużo dalszych,
barze kapela zespołu „Oldrzychowice“ jak np. Smażenie jajecznicy,

Příspěvky
občanů
Kdo uskočí vyhraje!
Trendem dnešní doby bohužel je,
starat se jen o sebe. Lidé většinou o
problémech ve svém okolí ví, ale aby
si zachovali své dekorum, tak daný
problém většinou ignorují. Podat
pomocnou ruku – to se už tak „nenosí“.
Platí to ve všech oblastech života včetně
porušování jakýchkoliv předpisů – třeba
těch dopravních.
To, že se po naší obci prohánějí auta
ne vždy předpisově, dobře
víme. Nad čím zůstává ale
rozum stát je, že někteří
doslova
ignorují
tak
obyčejnou dopravní značku
jako je např. „průjezd
zakázán“, která je umístěna na ulici
Pod Zámkem, tato značka je zde ještě
doplněna „třicítkou“. Někteří poruší
toto dopravní značení jen občas, někteří
to dělají pravidelně a to i několikrát
denně – jako by tady žádné dopravní
značky nebyly. Průjezd zakázán a
maximální povolenou ry-chlost zde
porušují všechny druhy dopravních
Hodně lidí považuje Velikonoce
za svátky jara, které se slaví po jarní
rovnodennosti, první neděli po jarním
úplňku. Pohybují se mezi 22. březnem
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prostředků od motocyklů, aut, dodávek
až po nákladní auta.
Stejně tak, jak na této
ulici přibylo rodinných
domů, přibylo zde i obyvatel
a to různých věkových
kategorií. Dospělý člověk
teoreticky rychle zareaguje
a uskočí řítícímu se autu, ale co děti či
starší lidé? Věřte, že jako chodec toto
vnímáte daleko intenzivněji a bohužel
někdy i na vlastní kůži, než jako řidič
auta. Nevěříte? Zkuste si to!
O tomto problému se mluvilo, mluví
a stále mluvit bude, dokud se někteří
nezamyslí nad tím, že svým chováním

můžou způsobit nehodu s vážnými
následky. Mít na svědomí zmařený
lidský život není nic, čím by se člověk
mohl pochválit. Věřím, že kdyby po této
ulici chodilo dítě „provinilců“ či těch
co toto porušování předpisů ignorují
či by dokonce sami museli uskakovat
před auty, tak by se určitě chovali jinak.
V naší obci je více takových ulic, kde se
řidiči chovají obdobně - nezodpovědně.
Obyvatelé všech takto dotčených ulic
musí doufat, že oni a jejich blízcí budou
mít stále to štěstí a budou se i nadále ve
zdraví vracet domů.
Kateřina Morcinková

Velikonoce
až 25. dubnem. Hlavním svátečním odvozen od Velké noci, kdy ukřižovaný
dnům Velikonočnímu pondělí a neděli Ježíš Kristus vstal z mrtvých.
předcházejí dny - Zelený čtvrtek, Velký
U nás jsou dobře známé velikopátek a Bílá sobota. Název Velikonoce je noční, zvyky jako je, zdobení vajíček,
Chotěbuzské zrcadlo

Příspěvky občanů / Reklama
Pokračování z předchozí strany.

Tvarohová pascha

pletení
pomlázky
k
pondělnímu
koledování,
pečení beránka či mazance.
Pomlázka
představuje symbol síly, zdraví a
svěžesti. Šlehány jsou ženy a dívky, aby
byly zdravé, veselé, pilné a odměnou za
pomlázkou je pak velikonoční vajíčko.
Ve
spojených
státech
jsou
velikonoční
svátky
náboženským
svátkem. Rodiny se schází ke zdobení
velikonočních vajíček a vajíčka jsou
následně „lovena“ v neděli ráno. Podle
dětských pohádek byla vajíčka během
noci přinesena Velikonočním zajíčkem
a schována po domě a zahradě, aby
počkala na děti, až se probudí. Například
v Norsku se kromě malování vajíček
řeší vraždy. Televizní stanice vysílají
kriminální a detektivní příběhy. Také
noviny otiskují články, ze kterých mohou
čtenáři odvodit, kdo je pachatelem. A na
Ukrajině se peče velikonoční tvarohová
pascha.

Na těsto si připravte: 550 g mouky,
125 ml teplé vody, 125 ml teplého mléka,
80g rozpuštěného másla, 150 g cukru,
1 balíček sušeného droždí, 2 žloutky,
špetku soli, strouhané kůry citrónu.
Náplň: 300 g tvarohu, 1 balíček
vanilkového cukru, rumová esence,
kůra z citronu, 35 g hladké mouky, 2
vajíčka, 100g rozinek a cukr podle chuti.
Na pomazání pak 1 žloutek, 30 ml
mléka, případně i med
Náplň si připravíte takto: rozinky
vložte do misky a zalijte vodou, nechejte
je nasáknout (cca 30 minut). Poté slijte
vodu a přidejte tvaroh, cukr, rumovou
esenci, vanilkový cukr, nastrouhanou
citronovou kůru a vajíčka. Míchejte,
dokud nevznikne hladná hmota.
Následně přidejte mouku a vymíchejte
do hladka a necháme odpočinout.
Těsto: do velké mísy dejte mouku,
uprostřed vytvořte důlek, do kterého
dáte sušené droždí, trochu cukru,
vanilkového cukru, citronové kůry,
žloutky, rozpuštěné máslo, vlažnou
vodu, mléko a špetku
Naše služby:
soli. Vypracujeme
- výkopy kanalizací, elektro
těsto a hněteme
přípojek, vody, plynu a jejich
tak dlouho, dokud
realizace
- výkopy základů, základových pásů, - zhotovení základových
se
nepřestane
desek
lepit. Hotové těsto
-

JARO
přikryjte utěrkou a nechte hodinu
odpočívat. Poté přeložte těsto na plochu
vymaštěnou olejem a rozdělte těsto na
dvě části. Použije např. dortovou formu,
kterou vyložte pečícím papírem. Z jedné
poloviny vytvořte rukama kulatou
placku o rozměrech dna dortové formy
a těsto do formy vložíme a v několika
místech propíchneme vidličkou. Vložte
tvarohovou náplň. Druhou polovinu
těsta rozdělte na tři stejné části a z každé
části vyválejte stejně dlouhé válečky
a potřete je žloutkem. Válečky upleťte
do copu a přikryjte jím náplň. Pečte do
zlatova při 170 stupních. Po vyjmutí
z trouby můžete pomazat medem. Po
vychlazení nakrájejte a podávejte –
dobrou chuť
Kateřina Morcinková

výkopy bazénů
výkopy kanalizačních šachtic, jímek a čističek
výkopy a realizace hydroizolací obvodových zdí staveb
terénní úpravy, skrývka zemin
hloubení příkopů a příjezdových cest
dovoz a odvoz stavebních materiálů, sutin, odpadů, zemin
přistavení a odvoz kontejnerů na stavební sutě
instalatérské práce
demoliční práce

Práce provádíme pasovým mini-bagrem, vhodným pro malé a stísněné
prostory, velkým trakor-bagrem pro práce většího rozsahu. Dovoz a
odvoz materiálů provádíme kontejnerovou Avii.

Radek Vorel
tel.: +420 725 178 819

web: www.vorel-radek.cz
e-mail: vorel.radek@centrum.cz
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