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Vážení spoluobčané,

Obsah

před několika dny mne oslovil občan obce s dotazem, zda by nebylo
výhodnější vybudovat v obci centrální kanalizaci místo podpory malých Obecní úřad informuje
domovních ČOV. Pokusím se v několika větách nastínit celou problematiku.
2 Jubilanti, Usnesení
Před několika lety nechal obecní úřad zpracovat technicko-ekonomickou
3 Volby do Evrop. parlamentu
studii odkanalizování obce. Z této studie vyplynulo, že náklady na výstavbu
centrální kanalizace dosahují výše 120 tis. Kč/obyvatele. Při podávání žádosti o 4 Hasiči bez hranic
financování z fondů EU nám bylo sděleno, že podporovány jsou pouze projekty, 5 Vítání občánků, Výzva k
posečení travních porostů
u nichž náklady nepřekročí 40 tis. Kč/obyvatele. Projekty s vyššími náklady jsou
nerentabilní a jsou nerealizovatelné. Z tohoto důvodu jsme se pokusili spojit
s více obcemi a městy a vytvořit společný projekt pod názvem „Revitalizace Příspěvky organizací a institucí
povodí Olše“, kde by se celkové náklady vlivem zahrnutí velkých měst snížily 5 Knižní novinky
pod uvedenou hranici a projekt by mohl být realizován. Při podání žádosti jsme 8 SDH Chotěbuz
však byli bohužel z projektu vyřazeni spolu s dalšími menšími obcemi, které 9 Dětský den
nedosáhly minimálního požadovaného počtu 2 000 obyvatel, potřebného pro 10 Soutěž o zlatou kosu
získání dotace.
11 PZKO informuje, TJ Sokol
Skutečnost, že u naší slezské zástavby je budování centrální kanalizace
problematické potvrzuje i základní koncepční dokument Plán rozvoje vodovodů 13 MŠ a ZŠ informují
a kanalizací Moravskoslezského kraje, který je základní podmínkou pro získání
Příspěvky občanů
dotací v této oblasti.
V tomto závazném dokumentu se pro naši obec uvádí: „S přihlédnutím 14 Pár slov k zamyšlení
k velikosti obce, charakteru obytné zástavby a výši investičních nákladů na 15 Už jsou zase tady
výstavbu splaškové kanalizace doporučujeme řešit likvidaci odpadních vod 16 Což takhle dát si ...
přímo u zdroje stávajícím způsobem. V případě požadavku na biologické čištění
odpadních vod z jednotlivých objektů, lze využít stávající septiky či žumpy pro Reklama a inzerce
osazení malých domovních ČOV.“
Ekonomická studie také ukázala, že po vybudování kanalizace by byly
provozní náklady díky velké investici a malému počtu připojených občanů tak vysoké, že by se stočné pohybovalo ve výši až
60 Kč/m3 , což by činilo na 4 člennou rodinu průměrně 9.600,- Kč ročně. Za tuto cenu by se řada nemovitostí ani nechtěla
připojit. Vybudováním nové kanalizace by se také musela zrušit ta stávající, tzv. jednotná, která v centrální části obce odvádí
kromě předčištěných splaškových vod také vody dešťové. Protože současné zákony o vodách zakazují odvádět dešťovou
vodu do vodotečí, a vyžadují její zasakování na pozemku vlastníka nemovitosti, museli by pravděpodobně všichni vlastníci
domků v centru Zpupné Lhoty budovat vlastní vsakovací studny.
Vzhledem ke všem výše uvedeným důvodům, se zastupitelé před několika lety rozhodli, že za stávajících platných
zákonů a dotační politiky státu v této oblasti, je pro naše občany výhodnější přímá podpora obce při výstavbě domovních
ČOV, než zahájení pravděpodobně megalomanského projektu výstavby centrální kanalizace. Této podpory ze strany obce,
která pokryje až 70% technologických nákladů na výstavbu domovní ČOV už využilo několik desítek nemovitostí a další
zájemci se stále hlásí. Se žádostí o poskytnutí informací o našem dotačním titulu nás oslovilo i několik dalších obcí, které se
jím hodlají inspirovat a využít pro jejich občany.
Dovolte, abych Vám na závěr na prahu letních měsíců popřál krásné prožití Vašich dovolených a dětem hezké zážitky
z prázdnin.
Ing. Martin Pinkas, starosta obce
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Adresa:
Telefon:
Fax:
IČO:
E-mail:
Web:
Bankovní spojení:

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. V měsíci srpnu je knihovna i internetové
centrum uzavřené.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 19. září 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 dubnu se narodili:

Miriam BOCKOVÁ

Narození :

V květnu se narodili :

Eliáš WALICA

Eva KUCHTÍČKOVÁ
Teodor TOTH

Vše nejlepší do prvních krůčků životem, hodně zdraví,
pohody a úsměvů pro své nejbližší.

Elena DROBISZOVÁ

V květnu jubileum oslavili:

Žofie CHMIELOVÁ

Šimon SZOTKOWSKI

Jubilanti :

V červenci jubileum oslavila : Anna BARTECKÁ

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

Anna CIESLAROVÁ
V červnu jubileum oslavili :

Ladislav BYSTROŇ
Vladislav ZOTYKA

V červnu jsme se rozloučili s Jiřím RZYMANKEM.

Úmrtí :

Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy změnit. Přijměte naši upřímnou soustrast.
Výňatek z
USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 24. 4. 2014
Zastupitelstvo obce :
rozhodlo
o vyloučení uchazeče, který v rámci
zadávacího řízení pod označením
„Dodávka hasičských vozidel v rámci
projektu „Hasiči bez hranic“ – II“,
podal nabídku pod pořadovým číslem:
2. Továrna hasicí techniky s.r.o.,
Starohradská 316, 572 01 Polička, IČ:
46508147 / CZ46508147,

uzavření smlouvy v rámci veřejné
zakázky pod označením: „Dodávka
hasičských vozidel v rámci projektu
„Hasiči bez hranic“ – II“, zadávané jako
zjednodušené podlimitní řízení dle § 25 a
§ 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných
zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů s : Strojírna Potůček, s.r.o.,
Tovární 123, 53821 Slatiňany, IČ:
15053920,

rozhodlo
o výběru nejvhodnější nabídky a
Chotěbuzské zrcadlo		

odmítá
námitky proti zadávacím podmínkám
vznesené spol. Zdeněk Holomý
Electronics dne 14.4.2014 v rámci
veřejné zakázky pod označením:
„Dodávka hasičských vozidel v rámci
projektu „Hasiči bez hranic“ – II“,
zadávané jako zjednodušené podlimitní
řízení dle § 25 a § 38 zákona č. 137/2006
Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů.
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Výňatek z
USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 6. 5. 2014
Zastupitelstvo obce :
bere na vědomí
závěrečný účet Svazku měst a obcí
okresu Karviná za rok 2013 včetně
zprávy nezávislého auditora o výsledku
přezkoumání hospodaření Svazku měst
a obcí okresu Karviná za rok 2013,
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene
služebnosti s oprávněným ČEZ
Distribuce a. s. Děčín ve věci umístění
podzemní elektrické přípojky NN na
pozemku 1188 k. ú. Chotěbuz v rámci
stavby „Chotěbuz 6 OM SeaReal – 1
fáze, RNN, NNk IV-12-8008195(1)“ k.
ú. Chotěbuz,
schvaluje
smlouvu o zajištění zpětného odběru a
využití odpadů z obalů s firmou EKOKOM, a. s. Praha,
schvaluje
přijetí dotace ve výši 88.000,- Kč od
Ministerstva kultury ČR na projekt
„Automatizace
Místní
knihovny
Chotěbuz“,
bere na vědomí
žádost Povodí Odry o bezúplatný převod
pozemků p. č. 605 k. ú. Chotěbuz, 798/1
a 779/1 k. ú. Zpupná Lhota,
schvaluje
záměr prodeje „areálu
tvořeného parcelami:

zámku“

část parcely 1/1 k. ú. Chotěbuz část o
výměře 13 560 m2 (část „A“ o výměře
220 m2 nacházející se mimo oplocený
areál pod ul. Náves a část „B“ o
výměře 3 550 m2 v severozápadní části
nejsou předmětem prodeje a budou
před prodejem geometricky odděleny
z původní parcely o výměře 17 330
m2); 4 k. ú. Chotěbuz o výměře 660
m2; 5 k. ú. Chotěbuz o výměře 382
m2; 6 k. ú. Chotěbuz o výměře 555 m2;
7 k. ú. Chotěbuz o výměře 390 m2; 8
k. ú. Chotěbuz o výměře 349 m2; 9
k. ú. Chotěbuz
o výměře 473 m2 a
budovami : zámek č. p. 123 na parcele č.
1/1 k. ú. Chotěbuz (nemovitá kulturní
památka); zařízení čerpací stanice
PHM a sklad oleje na parcele 1/1 k. ú.
Chotěbuz, bývalý kravín na parcele
č. 9 k. ú. Chotěbuz; garáže a dílny na
parcele č. 4 k. ú. Chotěbuz; stodola na
parc. č. 6 k. ú. Chotěbuz, zbořeniště
zemědělských staveb na parc. č. 5 a 7 k.
ú. Chotěbuz za podmínek:
doručení cenové nabídky do
24. 6. 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

Obecní úřad informuje

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
neschvaluje
pořízení státních spořících dluhopisů
emitovaných v roce 2014.

Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Výsledky voleb do Evropského parlamentu
Ve dnech 23. května a 24. května 2014 proběhly volby do Evropského parlamentu. V obcí Chotěbuz byl stanoven jeden
volební okrsek s volební místností v budově Základní a Mateřské školy Chotěbuz. Účast voličů byla 15,04 %.
Opis výsledků hlasování v obci Chotěbuz
KDU-ČSL					
ČSSD					
ANO 2011					
ODS					
KSČM					
Strana svobodných občanů			
Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury
Česká pirátská strana			
Strana zdravého rozumu 			
SNK Evropští demokraté			
Strana práce a Nespokojení občané!		
TOP 09 a starostové				
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40 hlasů
38 hlasů
18 hlasů
11 hlasů
10 hlasů
7 hlasů
4 hlasy
4 hlasy
3 hlasy
2 hlasy
2 hlasy
1 hlas

Fair play – HNPD		
Republika			
Česká Suverenita		

1 hlas
1 hlas
1 hlas

Chotěbuzské zrcadlo
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Aktuality z realizace projektu „ Hasiči bez hranic“

V průběhu měsíce května proběhlo
v rámci projektu „Hasiči bez hranic“
několik plánovaných aktivit. Dne
17. 5. se v Cieszynie konaly oslavy
Dne hasiče u příležitosti 100. výročí
založení Svazku dobrovolných hasičů
na Těšínsku. Těchto oslav se zúčastnila
delegace obou našich hasičských
sborů. Původně se oslavy měly konat
na náměstí v Cieszynie, ale z důvodu
deštivého počasí, které dokonce několik
dnů před oslavami zvedlo hladinu
Olše na 3. povodňový stupeň, byla část
oslav přesunuta do sportovní haly.
Oslavy byly zahájeny slavnostní mší

v kostele na Wyźszej bramie . Poté se
jednotky přesunuly na zimní stadion,
kde probíhaly slavnostní přehlídky,
projevy hostů, předávání hasičských
vyznamenání a rovněž křtění nových
hasičských vozů polského partnera
projektu.
Další významnou aktivitou měsíce
května bylo ukončení výběrového
řízení a podpis smlouvy na dodávku
2 hasičských vozidel pro oba naše
sbory. Výroba hasičského vozu není
jednoduchá věc a proto si na nové auta
budeme muset počkat cca 4 měsíce.
V rámci projektu Hasiči bez hranic

Chotěbuzské zrcadlo		

LÉTO

spolufinancovaného z Operačního
programu přeshraniční spolupráce ČRPR 2007-2013 bude v průběhu léta obec
Chotěbuz pořádat pracovní schůzku
projektového týmu. Na této schůzce
budou projednány a připraveny další
aktivity, zejména pak program dalšího
společného cvičení českých a polských
jednotek, které se bude konat v měsíci
září v Cieszynie.
O dalších aktivitách tohoto
přeshraničního projektu Vás budeme i
nadále informovat.
Ing. Martin Pinkas, starosta obce
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Vítání občánků

Příspěvky organizací a institucí

Ve čtvrtek 24. dubna 2014 byli
v obřadní síni v SKS Chotěbuz
slavnostně uvítání nově narození
občánci za posledních 12 měsíců.
Všechny zúčastněné jistě potěšil kulturní
program v podobě vystoupení dětí z
mateřské školy pod vedením svých
učitelek. Tímto děkujeme všem, kteří
se na přípravě slavnostního uvítání
podíleli. Našim malým občánkům i jejich
rodičům přejeme mnoho radosti, zdraví,
spokojenosti a lásky.
OÚ

Výzva k posečení travních porostů
Vlastník pozemku nebo osoba,
která jej užívá z jiného právního
důvodu, je povinna zjišťovat a omezovat
výskyt a šíření škodlivých organismů
včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda
jiným osobám nebo nedošlo k poškození
životního prostředí anebo k ohrožení
zdraví lidí nebo zvířat. Travní porosty

je proto doporučováno minimálně 2x
pokosit v průběhu vegetačního období
(1. seč nejpozději do 30. června a 2. seč
do 31. srpna).
Touto cestou se proto obracíme na
vlastníky pozemků, aby provedli jejich
posečení, pokud tak ještě neučinili.

Zástupce Lesů ČR upozorňuje občany,
že je zakázáno ukládat na lesní pozemky jakýkoli odpad včetně popela. Pokud bude porušení tohoto zákazu zjištěno,
budou Lesy ČR nuceny původce sankcionovat.
OÚ

Příspěvky organizací a institucí
K N I H O V N A - novinky za období duben - čeven 2014 (výběr)
www.chotebuz.knihovna.info
V měsíci srpnu je knihovna a internetové centrum uzavřené.
Společenský a psychologický své bláznivé rodiny a k tomu několik
román
střelených zaměstnanců „nejchudšího
Allen, Gayle. Kráska a špion - zámku v Čechách“. Otec je skrblík,
Krásná Charlotte Sinclairová se po americká maminka se chce podobat
delší době, kdy držela smutek po svém princezně Dianě a největší událostí na
manželovi, opět ukazuje v londýnské zámku Kostka za posledních tři sta let
společnosti, kde ji zaujme charismatický byla svatba Helenky Vondráčkové.
muž. Zcela náhodně vyslechne jeho
Boček,
Evžen.
Poslední
rozhovor, který měl být utajen a stává aristokratka - Frank Kostka je potomek
se rukojmí neznámého. Záhadný muž českého šlechtického rodu, žijící v New
je Nicholas Wright, špion v britských Yorku. Po pádu komunistického režimu
službách, který je na stopě mladé lady, se v doprovodu manželky Vivien a dcery
jejíž zradou mělo přijít o život šestnáct Marie vrací do Čech, aby převzal rodové
tisíc britských vojáků.
sídlo. Kromě zámku získává hraběcí
Boček, Evžen. Aristokratka ve rodina i personál: konzervativního
varu - Aristokraté jsou v ohrožení, kastelána,
hypochondrického
ale situace Marie Kostkové z Kostky zahradníka a prostou ženu z lidu, která
je o to těžší, že denně potkává členy vaří, uklízí a ráda si cvakne. Společně
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pak prožívají spoustu veselých příhod.
Deveraux, Jude. Pravá láska - první
část z cyklu Nevěsty z Nantucketu.
Duran, Meredith. Spoutáni láskou
- Nejstarší dcera egyptologa Boyce Lydia
se už smířila s tím, že zůstane svobodná.
Studuje egyptologii a pomáhá otci
prodávat v Anglii egyptské starožitnosti.
Poté, co se mezi nimi objeví padělky,
bojuje za otcovu čest, zvlášť se zhýralým
markýzem
Jamesem
Sanburnem,
který naopak svého otce viní z hrozné
necitelnosti. Oba se však přesvědčí o
svém omylu a zjistí, že to, na čem nejvíc
záleží, jsou jejich city.
Hindráková, Hana. Dobrovolnice Pokračování na další straně.
Chotěbuzské zrcadlo

Příspěvky organizací a institucí
Pokračování z předchozí strany. mohla uniknout z manželství s Alanem.
Zdá se, že jde o upřímné přátelství a že
Amélie objeví inzerát na práci Cram od Josée nic na oplátku neočekává.
dobrovolnice v uprchlickém táboře Ale je jeho pomoc opravdu tak nezištná?
Kakuma v Keni. Zaplatí poplatek, ale po To Josée zjistí až v okamžiku, kdy potká
příletu zjistí, že naletěla podvodníkům. svou životní lásku.
Začne pomáhat ve slumech, kde panují
Váňová, Magda. Babí léto - Babí léto
otřesné podmínky. Navíc zde někdo spojuje tři novely s poutavým příběhem
unáší děti. Amélie zkusí pátrat, netuší a nepředvídatelným koncem, který se ale
však, jaké nebezpečí jí hrozí. Jednoho ukáže jako nejlepší pro hlavní hrdiny. V
dne procitne v chýši v zakrváceném Babím létě se postavy ocitají v různých
oblečení a vůbec nic si nepamatuje.
polohách života, od tragických až po
Janečková, Klára. Deník Gréty komické, a autorka jim svým humorem
Kaiserové - Dvojčata Agáta a Gréta jsou pomáhá nacházet kladné nebo dokonce
povahově rozdílná jako den a noc. Gréta šťastné východisko.
je lehkomyslná a impulzivní. Agáta
Wood, Barbara. Had a hůl - Sýrie,
kultivovaná a zodpovědná. Vyrůstají s rok 1450 před Kristem. Lee, nejstarší
rodiči ve Vídni, ale jejich matka Johana dceři bohatého vinaře, bylo právě
pochází z Čech. Autohavárie, při níž osmnáct let, a tak má nejvyšší čas se
Johana zemře a Agáta zůstává tělesně vdát. Nabídku k sňatku bohatého, ale
postižená, oběma dívkám změní život. krutého stavitele lodí Jótama však její
Gréta se s matčinou ztrátou nedokáže otec odmítne, když zjistí, že v Jótamově
smířit, a když si posléze otec najde novou rodině se dědí epilepsie. Rozzuřený
partnerku, utíká k matčině sestře, do takovou veřejnou potupou začne Jótam
Čech, kde jak doufá najde nový domov. vydírat Leina otce - buď se za něj Lea
Záhy však zjistí, jak moc se mýlila...
provdá, nebo Jótam celou její rodinu
Janouch, Katerina. Nalezenec : zničí.
švédský rodinný thriller - Léto je v
Milostné romány
plném proudu, rodina Lundových se
Guhrke, Laura Lee. Svádění
vzpamatovává z přestálé krize a zdá
jako lék - Odmítat lásku? To může být
se, že se život vrací do starých kolejí.
dobrý způsob, jak nakonec poznat tu
Jednoho dne však Cecilie zjistí, že je
pravou Londýnská vysoká společnost
znovu těhotná. Ví, že by se měla radovat,
má pramálo pochopení pro mladou
místo toho ji však trápí pochybnosti.
ženu bez patřičného rodinného zázemí,
Zvládnou vůbec s Johnem ještě další
zejména pak pro takovou, která se musí
dítě? Je rozumné to zkoušet tak krátce
sama starat o živobytí. Avšak když Daisy
poté, co se jejich manželství málem
Merricková dostane výpověď z dalšího
rozpadlo? Jak na tu novinu zareaguje
zaměstnání, v její nezkrotné mysli se
zbytek rodiny?
zrodí plán, který by jí mohl zajistit
Keleová-Vasilková, Táňa. Lék na
budoucnost, o jaké se jí dříve ani nezdálo.
smutek - Na Mariku, gynekoložku a
Epoch,
Suzanne.
Pravidla
porodní lékařku, se valí jedna pohroma
důvěrných vztahů - Některá pravidla
za druhou. Manžel jí umírá na rakovinu
vznikla jen proto, aby mohla být
a krátce nato ztratí i svého jediného,
porušena. Kapitán Bradshaw Carroway
třiadvacetiletého syna, u něhož náhle
miluje moře celou svou duší. Když v bitvě
propukla dědičná choroba jater. Maričin
přijde o přítele, začíná pochybovat, zda je
život pozbyl smysl, přišla o poslání
ten krvavý život ještě pro něj, ale starost
manželky i matky. Utápí se v žalu,
o skupinku nudných aristokratů mu
obklopuje ji samota a naprostá beznaděj.
nepřipadá o moc smysluplnější. Bohužel
Existuje vůbec ještě něco, co by ji mohlo
jich má zrovna při této plavbě plnou loď.
vytrhnout ze zničující letargie? Ale život
Jedna pasažérka však přece jen upoutala
má pro každého z nás v záloze nová a
jeho pohled: uhrančivá kráska, jejíž
nová překvapení.
půvaby a hbitý jazyk by ho lehce mohly
Sagan,
Francoise.
Ztracený
přimět k porušení všech pravidel.
profil - Josée je v manželství s Alanem
Quinn, Julia. Noc jako ta dnešní
nešťastná. Na jednom z večírků se
- Anne Wynterová možná není
o ni začne zajímat známý a obávaný
guvernantkou, za kterou se vydává.
multimilionář Julius A. Cram. Nabídne
Přesto však vše, co tato práce obnáší,
jí garsonku a dobře placenou práci, aby
Chotěbuzské zrcadlo		
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zvládá více než dobře. Ať už se jedná o
schovávání se ve skříni plné dechových
nástrojů, hraní zlé královny ve hře, o
které nikdo ze zúčastněných netuší,
zda to má být spíše komedie, či spíše
tragédie, nebo kočírování tří desetiletých
urozených dam, které si o ní myslí, že
je jednorožec. A ještě k tomu zvládne
flirtovat s hrabětem z Wiscontu.
Laurens, Stephanie. Ideální nevěsta
- Aristokraticky povýšený, elegantní a
opačné pohlaví beze špetky vynaložené
námahy oslňující Michael AnstrutherWetherby je mužem, který jako by byl
snad předurčen k tomu, aby měl moc
a vládl. A když se k tomu připočte,
jak blízký má vztah k vlivné rodině
Cynsterů, není pochyb o tom, že ho čeká
zářná kariéra.
Fantasy
Carroll, Lee. Země věčného léta Garet Jamesová se z rodného New
Yorku vydává do původní vlasti své
matky, Francie. Motivem je nejen láska
ke čtyři sta let starému vampýrovi
Willovi Hughesovi, ale i touha zjistit
něco víc o vlastním původu a předcích z
ženské linie Strážních věžích, které kdysi
přísahaly chránit lidstvo před prastarým
zlem. Garet se vydává do Paříže, kde v
nejstarším městském.
Frost, Mark. Paladinovo proroctví.
[2], : Spojenectví - Osud lidstva a planety
se už podruhé ocitá v rukou Willa a jeho
kamarádů. Podaří se jim rozluštit otázku
svého původu, spojovaného s tajuplným
názvem Paladinovo proroctví? Po
dramatickém závěru prvního dílu se
chvíli zdá, že život studentů v elitním
Centru se zase vrátil do zaběhnutých
kolejí. Brzy však ze školní nemocnice
záhadně zmizí starý Willův nepřítel
Lyle, jenž se náhle probral z kómatu.
Pátrání po něm vyvolá jen další otázky,
ze kterých běhá mráz po zádech.
Lu, Marie. Fenomén - June a Day
přijíždějí do Las Vegas a nemyslitelné
se stává skutečností Elektor Primo
umírá a vlády se ujímá jeho syn Anden.
Republika se tak ocitá ještě o krok blíže
absolutnímu chaosu. Day však ze všeho
nejvíc touží zachránit svého malého
bratra, a tak mu nezbyde nic jiného,
než se spojit s Patrioty. Ti oběma slíbí
pomoc, mají jen jednu malou podmínku
Day a June musí zabít nového vládce.
Lu, Marie. Šampion - June a Day
přinesli pro Republiky obrovskou oběť,
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ale nyní se jejich země ocitla na pokraji že Stradův dům je plný uměleckých didaktika, učebnice, vzdělávání, metody.
zániku. V okamžiku, kdy se vše schyluje skvostů, proto se zvědavý císař rozhodne
Beletrie pro děti a mládež
k podepsání mírové dohody s odvěkým oslavu navštívit. Půvabná Kateřina a její
Brooke,
Lauren.
Jezdecká
nepřítelem Koloniemi, se přihodí něco, nevinnost i krása mu učarují a vytrhnou akademie : jde o všechno.
co změní kola osudu a uvrhne celý národ ho ze smutku, kterým tak často trpí. Ale
Horst, Jørn Lier. Záhada mloka
do boje o holou existenci. A jestliže chtějí Kateřina touží získat od císaře víc než - entity, kterého vyplavilo moře?
Day a June zachránit Republiku, musí jen jeho občasné návštěvy...
Co to má vytetováno na paži? A
obětovat to nejdrahocennější, co mají.
Riedl, František. S vlčí hlavou proč se plavil za bouře tak blízko
v erbu : historický román - Hynek nebezpečným skaliskům? Tyto a další
Kriminální román, thriller
Dashwood,
Catherine.
Smrt Tas z Boru znovu ztrácí lásku své záhady se rozhodnou na vlastní pěst
chrámových tanečnic - Nefer, mladičká ženy Markéty. Ale tato ztráta nepatří vyřešit desetiletá Cecílie, třináctiletý
chrámová
tanečnice,
podezřívá k jediným. Ztrácí svůj hrádek Vlkov, Leo, dvanáctiletá Une a jejich věrný
nevlastního otce z matčiny vraždy, nemá vodní tvrz Blatec, syna a někde v lesích doprovod, psík Egon. A pomůže jim při
ale jediný důkaz. V bohatém domě, mizí i jeho vlčice Šedá. Ale Tas nepatří tom i mluvící papoušek!
kam přišla pobavit hosty svým uměním k těm, kteří by se vzdali bez boje. I když
Hughes, Gregory. Léto mrtvých a vydělat peníze na matčinu rakev, je mnohdy na kolenou, zůstává mu Šestnáctiletý Jukio je mistr v kendó,
vyslechla plán vraždy. Svou odvahou vzpřímená hlava. Zůstává mu jeho kůň tradičním japonském boji s mečem.
zachránila dva životy, ale pět tanečnic Flavius, získává nového přítele, ale i Je léto a Jukio si užívá s kamarády,
kvůli tomu strašlivému tajemství tajnou lásku ženy jednoho z německých dvojčaty Hirošim a Miko. Jenže
běženců, nechává se najímat jako najednou se všechno zlomí. V druhém
zemřelo.
Lamb, John. Proradný medvídek - ochránce kupeckých karavan.
románu Gregoryho Hughese se střídá
Whitton, Hana. Anežka Česká : dechberoucí akce s až dojemnými
Když Brad vyrábí svého nejnovějšího
méďu pro místní přehlídku plyšových cesta lásky a víry hrdé Přemyslovny - momenty, které čtenáře nutí k zamyšlení.
medvídků, jeho žena Ash - nyní pracující Anežka Přemyslovna a Jindřich, syn
Pohádky na dobrou noc. 1., 2.,
na částečný úvazek jako zástupkyně císaře Fridricha II., v sobě našli zalíbení. 3. díl - pohádky, americké pohádky,
šerifa - najde místního farmáře se šípem Vše nasvědčuje tomu, že jejich štěstí nic publikace pro děti.
v srdci. Její vyšetřovací metody jsou nestojí v cestě. Jenže zatímco Anežka
Šimková, Božena. Anče a Kuba
se
připravuje
na
roli
královny,
Jindřich
někdy mezi ní a manželem jablkem
mají Kubíčka - pohádky, české pohádky.
sváru, ale tento případ je oba vyvede z podlehne kouzlu Markéty Babenberské
Webb, Holly. Šmudla se ztratil - Ona
míry. Byla to nehoda při lovu - nebo byl a ožení se s ní. Záhy pochopí, jaké chyby ani starší bratr Ben se nemohou dočkat,
farmář uloven? Nyní musí Brad a Ash se dopustil, a snaží se získat zpět lásku až Šmudlu ukáží kamarádům. Když Ben
shromáždit všechny stopy vedoucí k jeho pokořené, přesto hrdé Přemyslovny.
pozve na návštěvu svého povedeného
smrti, zatímco organizují první výročí
Naučná literatura pro dospělé
spolužáka Roba, Olívie dostane strach,
plyšových medvídků ve městě.
Dráblová, Renáta. Písemná a že kluci kotě vyplaší. Její obavy se
Marklund, Liza. Svědek - Ze elektronická komunikace - učebnice, potvrdí kotě najednou není k nalezení.
stockholmského přístavu v noci zmizel elektronická komunikace, obchodní Má Rob se Šmudlovým zmizením něco
náklad pašovaných cigaret, na molu korespondence.
společného? A kam se vlastně bezbranné
leží mrtvá těla dvou neznámých mužů.
Gabbay, Simone. Edgar Cayce kotě podělo?
Z místa činu prchá zoufalá Aida. Vrah - jídlo jako lék - holistická medicína,
Ziółkowska, Dorota. Angličtina pro
ji pronásleduje. Nitky případu vedou zdravá výživa, dietoterapie, alternativní děti : Perníková chaloupka ; Červená
k jugoslávské mafii, která operuje ve terapie, alternativní medicína.
Karkulka
- pohádky, angličtina,
Švédsku.
Górnicka, Jadwiga. Očistné kúry - dvojjazyčné publikace, publikace pro
Sigurđardottir, Yirsa. Ohnivý detoxikace organismu, detoxikační děti.
anděl - Detektivní thriller. Advokátka diety, zdravá výživa.
Naučná literatura pro děti a
Tóra Gudmundsdóttir má toho
Górnicka, Jadwiga. Přírodní léčba mládež
nejděsivějšího klienta své kariéry. O dítěte - alternativní terapie, nemoci u
Brodek, Ayako. Papírové tvoření
její služby se zajímá duševně narušený dětí, lidové léčitelství.
: quilling, origami, kirigami : 78
sexuální deviant ve výkonu trestu.
Ronson, Jon. Kdo je psychopat - nádherných sluníček, hvězd a vloček
Nežádá však osvobození pro sebe. psychopatologie, duševně nemocní, - výtvarné práce z papíru, dekorační
Přeje si propuštění Jakoba, mladíka s psychopatologie, duševně nemocní, předměty, quilling, origami, kirigam.
Downovým syndromem, který údajně případy
Nieländer, Peter. Pozor, svítí
založil požár v ústavu pro nemocné.
Solmaz, Eva. Konečně spí celou červená! - bezpečnost silničního
noc! : jak pochopit a vyřešit problémy provozu, dopravní výchova, publikace
Historický román
Černá, Jaroslava. Kateřina : elixír se spánkem vašeho dítěte - péče o dítě, pro děti.
lásky Rudolfa II. - Vrchní antikvář spánek, poruchy spánku, psychologie
Montero, José Pérez. Dějiny
císaře Rudolfa II. Jakub Strada uspořádá dítěte.
českých zemí : od Sámovy říše po vznik
Zormanová,
Lucie.
Obecná České republiky - Česko, dějiny.
pro svou dceru Kateřinu okázalou
oslavu patnáctých narozenin. Říká se, didaktika : pro studium a praxi Zpracovala - C. Rabenseifnerová
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Činnost sboru dobrovolných hasičů v Chotěbuzi za 1. a 2. čtvrtletí
v roce 2014

22. 2. jsme společně se sousedním
sborem hasičů SDH Zpupná LhotaPodobora
uspořádali
tradiční
hasičský ples v místním kulturním a
společenském domě v naší obci.
21. 3. u příležitosti Březen měsíc
požární bezpečnosti, jsme uspořádali
besedu v Základní škole a Mateřské
škole v Chotěbuzi. Téma bylo jak se
chovat při požáru, jak správně nahlásit
oheň nebo dopravní nehodu, probrali
jsme ruční hasičské přístroje, hasičský
sport a spousty zvědavých otázek.
Od dubna zahájení treninků mladých hasičů vždy v pátek od 16:30 h
příprava na pohárové soutěže a okresní
hry Plamen.
12. 4. Jarní soutěž v požárním útoků
mužů v Mistřovicích.
30. 4. tradiční stavba „Májky“.
3. 5. soutěž MH v Orlové Městě
v požárním útoku a štafety dvojic
celkové umístění 9/9.
10. 5. okrsek Č. T. soutěž mužů
v požárním útoku a běh 100m
s překážkami celkové umístění 4. místo
ze 6 družstev.
16. 5. výjezd jednotky, technická

pomoc, stavba hráze, pytlování,
kontrola vodních toků, odstranění
spadlých stromů.
25. 5. soutěž v požárním útoku
mužů v D.Lišné 19. místo z 25.
31. 5. v dopoledních hodinách
okresní kolo 2. části hry „Plamen“
v Havířově Městě. Naše SDH mělo
zastoupení v kategorii mladší. Soutěž
se uspořádala zároveň s pohárovou soutěží Havířov Město. Soutěžilo se pouze
v požárním útoku, uzlová štafeta a útok
CTIF. V odpoledních hodinách členská
schůze, kácení „Majky“ a smažení
vaječiny pro členy sboru.
7. 6. Brigáda v areálu HZ (malování
sklepních prostor, nátěr laviček, úklid,
sekání trávy)
8. 6. soutěž mladších hasičů
v Karviné Hranicích v disciplínách
štafeta dvojic, štafeta 4x40m, požární
útok 5. místo z11.
14. 6. – soutěž mladších hasičů
v Doubravě disciplínách štafeta dvojic,
požární útok 5. místo z 8, soutěž mužů
2. kolo Gorolského poháru v D. Lomné.
13. 6. se připravilo pro děti ze ZŠ
Chotěbuz „Hledání pokladu“, včetně

smažení vaječiny.
22. 6. soutěž mladších hasičů
v Zavadě disciplínách štafeta dvojic,
požární útok 3. místo z 8.
Velkým úkolem každého SDH je
zlepšit práci s dětmi, mládeži a to i
ve spolupráci s rodiči, kteří své děti
podporuji. Tato práce spočívá seznámit
děti s práci hasičů jak dobrovolných
tak profesionálních. Mládež hasičů
se učí spousty věcí jako jsou hasičské
značky, uzly, práce s mapou, buzolou,
zdravověda, střelba ze vzduchovky,
práce s hasičskou technikou a nářadím.
S mládeží se jezdí na různé pohárové,
okresní soutěže, účastní se různých
školení, expedicí. V případě zájmu o
kolektiv mladých hasičů poskytneme
informace
na
tel.
732215360.
Poděkování patří všem vedoucím a
instruktorům za náročnou práci a
rodičům, že podporuji své ratolesti.
Zahájení podzimní přípravy mladých
hasičů bude první pátek v září od 16:30
hod.
- pako -

Pozvánka na Hasičský festival plný soutěží a zábavy, který se koná
5. 7. 2014 u hasičské zbrojnice v Chotěbuzi (u zámku).
od 12 hod. soutěž v požárním útoku mužů 2. kola Těšinského poháru
od 14 hod. soutěž v požárním útoku kategorie mužů a žen 4. kolo Gorolského poháru
od 18 hod. proběhne v areálu tradiční hasičská zábava s bohatým programem:
Radek Kavík and Chotěbuz Young Bojs
Semif inalista X-Faktor Bronislav Vařílek
Roková kapela LAUTR
Diskotéka
Vstup na festival zdarma.

29. 8. od 21hod. noční soutěž v požárním útoku memoriál Josefa
Kisze v kategorii mužů a žen. V průběhu soutěže probíhá zahradní
slavnost, která začíná od 19 hodin.
Chotěbuzské zrcadlo		
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Dětský den

Letos, stejně jako v letech minulých, jsme pořádali dne 21. 6. 2014 dětský den. Tato tradiční slavnost se uskutečnila v areálu SKS Chotěbuz. Už od
jara se děti vyptávaly a vyzvídaly, jaké
atrakce budou pro tento rok připraveny. Letos jsme obměnili pouťové atrakce a byla pro děti připravená housenková dráha, velká a malá skluzavka a vodní zorbing. Dále byla možnost se povozit na koních a shlédnout ukázku voltiže děvčat ze stáje U Luka paní Poledníkové. Nejmenší děti nadchlo vystoupení dvou klaunů, kterým se podařilo zaujmout pozornost zábavným vystoupením s balonky. K tanci a poslechu hrá-
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la skupina pana Koska. Místní děti (ve
věku do 15 let) obdržely balíček sladkostí. Pro všechny bylo připraveno bohaté
občerstvení s domácí kuchyní ve stánkovém prodeji. I přes nepříliš teplé počasí se rodiče s dětmi nenechali odradit
a užili si hezké odpoledne. Chci poděkovat všem, kteří se podíleli na přípravě a
úklidu dětského dne.
Jelikož končí další volební období, chtěla bych touto cestou poděkovat
těmto občanům obce, kteří svou nezištnou dobrovolnou pomocí vypomáhali při různých obecních akcích. O jídlo
se nám vždy skvěle postarala pí. Blažena Konečná, Irena Tománková, Helena

Brychtová, Marta Mašková, Eva Hajduková, Jana Palowská, Stanislava Martynková a Hedvika Stloukalová.
S výpomocí při organizaci akcí patří dík manželům Lence a Petrovi Walachovým, p. S. Harokovi, E. Kajfošovi, J. Zacharovi, L. Lungovi, V. Tóthovi
a MUDr. P. Szurmanovi. Velké díky patří všem členům kulturní komise. Dále
těmto složkám obce: TJ Sokol a PZKO
za zapůjčení stánku a lavic. Hasičům
obce a stáji U Luka pí. Poledníkové za
pomoc při organizaci.
Za kulturní výbor Šárka Tóthová.
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SDH Zpupná Lhota – Podobora si Vás dovoluje pozvat na

LÉTO

POHÁROVOU SOUTĚŽ

„O Putovní pohár SDH Zpupná Lhota – Podobora“
a zároveň 4. kolo Těšínského poháru,
konanou dne 19. 7. 2014 v 10:00 hod.
na fotbalovém hřišti u Kulturního domu v Chotěbuzi.

Dále od 18:00 hod. bude v areálu kulturního domu probíhat

„OPEN AIR“ PÁRTY!

HUDEBNÍ PECKY VŠECH ŽÁNRŮ,
ALKO i NEALKO, JÍDLO i vše ostatní je zajištěno!
Těší se na Vás DJ XIXAO a hasiči z LIGOTY.

Zlatá kosa 2014
V letošním roce se konal 8. ročník již
tradiční soutěže „O zlatou kosu“. Soutěž
se měla konat místo tradiční soboty
v pátek a to 16. 5., ale díky přívalovým
srážkám a povodňovému ohrožení byla
přesunuta opět na pátek 30. 5. Soutěž se
jako vždy konala na poli před obecním
úřadem, kde byla připravena soutěžní
políčka, každé o rozměru 9 x 3 m. Letos
se do soutěže přihlásil rekordní počet 10
účastníků, kteří byli připraveni změřit
své síly v sečení klasickou kosou.
Díky již zmíněným povětrnostním
podmínkám a pozdějšímu termínu
konání soutěže byla tráva přerostlá i
částečně polehlá a navíc bylo pod ní
schováno hodně krtinců a mravenišť.

Těžké podmínky daly soutěžícím
hodně zabrat a snadnou úlohu neměla
ani porota, která hodnotila kvalitu
posečení soutěžních políček.
Vítězem soutěže se stal a zlatou
kosu tentokrát získal Tomáš Kisza,
na druhém místě se umístil a stříbrný
kososrp získal Roman Szuścik a na
třetím místě skončil a bronzový srp
vybojoval Ignác Rechtorík. Kromě
symbolických cen se mezi medailisty
rozdělily poukázky na nákup zboží v
celkové hodnotě 3000,-Kč.
Na dalších místech se pak umístili a
cenu útěchy v podobě nového brousku
na kosy získali soutěžící: Iveta Mazurová, Štefan Salanci, Michał Branny, Ma-

rian Rechtorík, Vlasta Frydová, Martin
Pinkas a Zdeňka Mazurová.

Během dlouhého vyhodnocování
soutěže probíhalo tradiční smažení
vaječiny. Díky skvělým kuchařkám byla
vaječina jako vždy vynikající a chutnala
všem.
Na závěr bych rád poděkoval všem
soutěžícím za ukázku umění sekání kosou, porotě za zodpovědné hodnocení
výkonu soutěžících, všem divákům a fanouškům za skvělou atmosféru pátečního odpoledne a v neposlední řadě patří
velký dík všem dobrovolníkům, kteří se
podíleli na přípravě, organizaci a průběhu tohoto vydařeného soutěžního odpoledne.
Ing. Bronislav Mrozek
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Pezetkaowcy z Ligoty smażyli jajecznicę w Wędryni.

Pomysł „mini wycieczek” połączonych ze smażeniem jajecznicy zrodził
się w 1993 roku. Pierwsza wizyta w
Nydku była bardzo udana, stąd chęć
kontynuowania wyjazdów połączonych
z poznawaniem pracy Kół PZKO,
ciekawych miejsc w regionie i smażenia
jajecznicy, która w przyrodzie smakuje
inaczej - po prostu wyśmienicie.
W kolejnych latach odwiedzaliśmy
Guty, Bukowiec, Baginiec, Łomną,
Koszarzyska, Ligotkę, Oldrzychowice,
Gródek, Mosty k.Jabłonkowa, Tyrę,
Karpętną, Bocanowice, Bukowiec,
Bystrzycę, Leszną, Milików, Sowiniec,
Piosek, były też dwa wyjazdy do Polski:
Brennej oraz Cieszyna-Boguszowic.
Wszędzie spotykaliśmy wspaniałych

ludzi i poznaliśmy ciekawe miejsca.
W tym roku 14 czerwca pojechaliśmy do Wędryni, do Czytelni siedziby
MK, by poznać radości i troski pracy
wędryńskiego Koła, zobaczyć okolicę i
usmażyć jajecznicę.
W Wędryni zachowały się dwa stare
wapienne piece szybowe z końca XIX
w, które wspólnie obejrzeliśmy. Piece te
używane były aż do 1965 roku i służyły
do wypalania wapna na potrzeby huty w
Trzyńcu. (Są i inne zabytki - warto tam
pojechać.)
Jak co roku swoją „wyjazdówkę”
połączyliśmy z programem poznawczym. Tym razem wybraliśmy Hutę
Trzyniecką. Pod okiem przewodników
zobaczyliśmy wysokie piece, ciągłe

odlewanie stali i walcownię drutu.
Cieszy fakt, że Huta jest ważnym,
nowoczesnym oraz perspektywicznym
zakładem pracy.
Szybko, w miłej atmosferze,smacznych kanapkach, wypiekach naszych
Pań i super kociołkowej jajecznicy, pełni
wrażeń wróciliśmy do swoich domów.
Przy okazji dziękujemy Gminie
Kocobędz za wsparcie finansowe, które
otrzymujemy na naszą działaność.
Wkrótce wakacje i urlopy. Wszystkim,życzymy super odpoczynku, a tym
którzy wyjeżdżają życzymy dobrej pogody, wielu wrażeń oraz szczęśliwych
powrotów do domu.
MK PZKO Kocobędz-Ligota

Smažení vaječiny
TJ Sokol
Tak jako každým rokem pořádala
TJ Sokol Chotěbuz smažení vaječiny,
tentokrát v sobotu, 14. 6. 2014. Počasí nám
i přes občasnou sprchu docela přálo a akce
se vydařila.
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Chotěbuzský kopec

LÉTO

Ve čtvrtek, 8. května 2014 se uskutečnil v pořadí již 38. ročník cyklistického závodu „Chotěbuzský kopec“. Závodu se
účastnilo celkem 73 cyklistů, nejmladšímu byly 3 roky a nejstaršímu 73 let. Umístění nejlepších třech závodníků v kategorii:
0:02:54
0:02:56
0:02:58

Zámek 11-12 let
1 Weberová Vendula
2 Burkot Max		
3 Koňařík Jiří		

0:09:38
0:10:18
0:10:25

Kulturní dům 5-6 let
1 Popek Štěpán		
2 Klement Samuel
3 Chlebík Filip		

0:02:37
0:02:38
0:02:45

Zámek 13-14 let
1 Tuharský Erich
2 Pěgřím Filip		
3 Opiol Lukáš		

0:06:40
0:06:58
0:07:18

Kulturní dům 7-8 let
1 Tomšů Lucie		
2 Tuharský Tobiáš
3 Nogová Tereza

0:02:08
0:02:23
0:02:24

Zámek 15-17 let
1 Horák Richard
2 Tóth Michal		
3 Jaworská Michaela

0:07:22
0:07:38
0:09:06

Zámek nad 18 let
1 Hulboj René		
2 Waloszek Vlastislav
3 Tuharský Martin

0:05:57
0:06:02
0:06:36

K Wlochům 3-4 letí
1 Lipovský Tomáš
2 Miech Kryštof
3 Kulová Antonie

Staré kino 9-10 let děvčata
1 Pavlitová Barbora
0:06:46
2 Kavíková Olga
0:07:15
3 Chlebíková Nikol
0:07:34
Staré kino 9-10 let chlapci
1 Kiša Adam		
0:06:57
2 Stloukal Tomáš
0:06:58
3 Nowak Matyáš
0:07:29

Za TJ Sokol, Rostislav Popek

Stolní tenis
A družstvo
skončilo v regionálním přeboru ze
12 družstev na 7 místě. Pod vedením
Ervína Zajonce a Milana Božka.
Úspěšnost hráčů odehrána základní
část : Suchý Tomáš 59,09%, Kachno
Wiktor 52,38%, Božek Milan 51,14%,
Buchtík Zdeněk. 36,23%.
Odehráno méně než 50% zápasu
: Noga Petr 50%, Kavický Jan 6,25%.
V družstvu nám scházel nejlepší hráč
Zajonc Ervín, který pro nemoc nemohl
hrát, přejeme mu brzké uzdravení.
B družstvo
skončilo v regionální soutěži ze
14 družstev na 3 místě pod vedením

Wiktora Kachna. Úspěšnost hráčů Kachno Wiktor 81,82%, Božek Milan
odehrána základní část : Kachno W. 66,67%, Guzdek Miroslav 41,67%,
83,53%, 13. místo Sikora Roman Buchtík Zdeněk 19,05
71,43% , Hlawiczka Bronislav 63,51%
Stanislav Noga
, Odehráno méně než 50% zápasu :
Szonowski Roman 63,83% ,
Kavický Jan 46,67%, Michejda
Jaroslav 42,86%, Zelenický
Vít 15,38% ,Pieszka Lukáš
13,33%
Družstvo Veteránů
Chotěbuze
skončilo v ČR–PL lize
veteránů na 2 místě. Pod
vedením Ervína Zajonce a
Milana Božka. Úspěšnost
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Mateřská a základní škola informuje

Základní škola informuje
Prázdniny jsou tady a my se loučíme
s žáky 4. ročníku, kteří budou pokračovat
na školách v Českém Těšíně. Jsou to
Radek Kavík, Nikolka Chlebíková, Barča
Pawlitová, Matěj a Samuel Janíkovi a
Ondřej Karzel. Přejeme jim hodně štěstí
v nové škole a spoustu nových kamarádů.
Po prázdninách se budeme těšit na
nové žáky do první třídy. Čeká je nový
způsob výuky čtení, který jsme již letos
lehce zkoušeli. Výsledky byly výborné a
proto jsme se rozhodli pro tento způsob
se vším všudy. Jedná se o metodu
SFUMATO. Oč jde?
Výuka metodou Sfumato
Metoda sfumato neboli metoda
splývavého čtení je postavena na
přirozené dětské hravosti a při výuce
využívá hru. Cílem je upevnění
práce očí tak, aby oči měly dostatek
času k zafixování čteného textu. Oči
kontrolovaně fixují hlásku po hlásce,
děti hlasitě vyslovují jednotlivé hlásky
propojené v jeden celek, nepřerušují
dech ani nemění tón hlasu. Při této
technice tak dostává mozek více času na
zpracování informací o čteném, dochází
k hlubšímu pochopení významu. Děti
díky tomu i lépe rozumí jazyku jako
komunikačnímu
nástroji.
Dalším
přínosem čtení technikou sfumato je
jeho pozitivní vliv na modelování a
tvarování hlasu. Při intonaci se vychází
z přirozeného mluveného projevu, bez
nežádoucího dvojitého čtení.
Pro děti je jistě vítané, že výuka je
zpestřována dramatickou výchovou,
které vede ke čtení s porozuměním, ale
také umožňuje dětem si emočně prožít
čtené. Děti si pak při čtení snadněji
vyvodí odpovídající náladu či pocit. To

vede také k odstranění ostychu při čtení.
Při výuce metodou sfumato čtou děti
plynule na konci 1. třídy. Metoda je velmi
vhodná i pro výuku dětí se specifickými
poruchami učení. Při této metodice se
totiž tyto poruchy vůbec nemusí projevit!
Dobré výsledky má i při použití
v rámci prevence či nápravy špatného
čtení. Pedagogové, kteří sfumato ve
výuce používají, musí dodržovat přesné
metodické pokyny, nic nesmí vynechat,
je kladen velký důraz na přípravu:
pedagog musí mít vše předem dokonale
rozmyšleno a nepodcenit používání
pomůcek. Velký důraz je kladen na
dodržování individuální potřeby toho,
kterého dítěte. Žáci pracují ve skupinkách
a využívá se hudební, dramatická i
pohybová výchova. Pracuje se s dechem.
V podstatě jde o tzv. zážitkovou výuku
jak pro dítě, tak i pedagoga. Umožňuje
předejít tzv. syndromu vyhasnutí u
pedagogů, výuka je radostná a hravá,
což ocení jak děti, tak i vyučující sám.
Nedochází ke zbytečné traumatizaci dětí,
které by s „klasickou“ výukou mohly mít
problém
CO JSME PROŽILI DÁL?
Opět ve spolupráci s Albrechtovou
střední školou se konal workshop. Děti
pracovaly v učebně chemie. Dále jsme
byli na výletě v Kopřivnici a Štramberku,
kde kvůli špatnému počasí děti navštívily
několik muzeí. Další výlet byl do pralesa
Mionši.
Společně s mateřskou školou jsme
obdivovali dravce, kteří za námi přijeli
z Karviné.
Místní hasiči nám připravili branný
den. Děti plnily úkoly, hledaly poklad
a nakonec snědly výbornou vaječinu.
Děkujeme.

Ukázka dravců u nás ve škole
13

Letos znovu jsme se zapojili do
soutěže ve sběru pet lahví a papíru. Žáci se
svými rodiči se opravdu snažili. Bohužel
prosba k občanům obce o pomoc zůstala
většinou nevyslyšena. Děkujeme dětem
a jejich rodinám, dále děkujeme panu
Casadiovi, panu Smužovi a panu Kulovi
a rodině Revajů. Samozřejmě i paním
učitelkám a asistentkám.
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Jako každým rokem i letos děti školní
družiny celý rok soutěžily. Vítězové
prožili zábavné odpoledne, zakončené
spaním ve škole.
Velké díky patří paní Poledníkové za
to, že se děti mohly povozit na koních.
Zapsala: Rechtoríková

Mateřská Škola INFORMUJE
Do naší dědiny vcházejí prázdniny…
Opět přichází čas, kdy se musíme
rozloučit s předškoláky. Letos to jsou:
Veronika, Magdalénka, Kristýnka,
Danielka, Sofinka, Viktorka a Pavel.
Zároveň jsme všichni hrdi na to, že jsou
do základní školy připravení a zcela
určitě z nich budou samí jedničkáři.
Během celého roku jsme si užili
spoustu her, zábavy, zážitků a akcí pro
děti i rodiče.
Ve školním roce 2014/2015 je MŠ
v Chotěbuzi opět naplněna do absolutní
možné kapacity 28 dětí.
Těšíme se na nové kamarády a
věříme, že se dětem u nás bude líbit a
budou spokojené.
Zapsala: Hajduková

V kategorii sběru plastů i
v kategorii sběru papíru jsme se
umístili na 1. místě! Děkujeme.

Výlet do Dolní Lomné - foto před muzeem
Chotěbuzské zrcadlo
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Pár slov k zamyšlení

Řešení sudoku z minulého čísla

tak hluboce zakořeněný, anebo že nás
těch čtyřicet let totality vskutku tak
trvale poznamenalo? Zřejmě kombinace
obou.
Myslím si však, že těch důvodů
je víc. Dnes se prý už dobytek chovat
nevyplácí a pokud z toho nekouká
jiný výhodný byznys, jsou evidentně
všechny ostatní důvody pomíjivé. Taky
jsme zpohodlněli, což je dle mého
názoru zákonitým důsledkem toho, že
už nám hospodaření na poli zpravidla
není živobytím. Navzdory tomu však
máme kupodivu méně volného času.
Máme fůru jiných aktivit, které nám jej
ubírají a zřejmě i berou chuť zabývat
se tím, co nám kde roste a co by bylo
vhodné s tím udělat. A tak sedíme
u plazmových televizí s úhlopříčkou ode
zdi ke zdi, kde na tuctu kanálů vysílají
v HD kvalitě většinou velké kulové. Ale
že nám roste za humny tak říkajíc ve
3D tráva jako kráva, to vidí málokdo.
S tímto přístupem se pak i po generace
pěstované znalosti o zásadách chování
člověka vůči přírodě pomalu vytrácejí
z povědomí lidí a co víc - u mladé
generace je pozvolna potlačováno její
estetické cítění, smysl pro pořádek a
odpovědnost.
Změnila se skladba vlastníků
pozemků, kdy řada z nich má trvalé
bydliště jinde, než kde mají pozemek a
tudíž nemají mnohdy ani zdání, co jim
tam za půl roku vyrostlo. Ostatně co oko
nevidí, to srdce nebolí. Přibylo ovšem
taky těch, kteří skoupili pozemky nikoli
za účelem stavby nebo jejich využívání
k zemědělské produkci, ale pouze
jako výhodnou investici do budoucna
a teď jenom vyčkávají na ten správný
okamžik k jejich lukrativnímu prodeji.
To je bohužel vše, co tyto podnikavce
na vlastnictví pozemků zajímá – nějaké
sečení trávy je jim zpravidla naprosto
cizí a taky ukradené. A protože se jedná
často o lidi, co sídlí daleko a vliv mají
vysoko, nežene je k odpovědnosti už
vůbec nikdo. Žijeme zkrátka v době,
kdy pokud něco striktně neukládá
zákon pod hrozbou tvrdé sankce anebo
z toho nemáme zřejmý prospěch, tak
se to prostě nedělá, anebo tak činí

Předpokládám, že po čtvrtstoletí
od sametové revoluce už snad každý
aspoň jednou navštívil třeba Rakousko
nebo Německo. Tyto dvě země uvádím
záměrně proto, že většina z nás po
průjezdu hranic obvykle obdivuje
jejich pečlivě vysečené trávníky a to
nejen v zahradách, ale taky na loukách,
podél silnic, lesů atd. – zkrátka radost
pohledět.
Myslím, že mnozí si v tom okamžiku
kladou v duchu oprávněnou otázku –
proč to u nás není taky takové? Pravda
- v počátcích nebyla zahradní technika
v našich garážích zdaleka na takové
úrovni, jakou měli u německy mluvících
sousedů. Ovšem s postupem let jsme se
už tak nějak dovybavili, takže by se dalo
očekávat, že dnes už to bude na našich
loukách a mezích jiné. Ale jak je vidět –
není. Ba co víc – je to snad ještě horší,
než to bývalo. V zahradách to ještě
ujde, tam si dáváme většinou záležet,
abychom to měli hezké, ale za plotem to
už hodně lidí netrápí. Pravdou je, že dnes
už málokdo chová krávu nebo ovce, jako
za časů našich dědů, kdy byly vypasené
a vysečené všechny meze, aniž by jim to
někdo nařizoval. Jenže tráva se sekala
nejen proto, aby měl dobytek co žrát.
Každý správný hospodář totiž věděl, že
pravidelným sečením se trávník udržuje
kvalitní a zabraňuje se tím bujení
náletových dřevin a jiného nežádoucího
plevele. Ovšem v první řadě byl pořádek
na gruntu vizitkou hospodáře. Fakt je,
že staří hospodáři už většinou odešli na
věčnost případně předali žezlo mladším,
ale to ti za hranicemi snad taky, nebo ne?
Takže kde je ten zakopaný pes - že by ti
Němci měli smysl pro pořádek skutečně
Chotěbuzské zrcadlo		

pouze naivní poctivci. Kdysi naši
předkové sekli trávu zcela samozřejmě
i bez motorových sekaček s pojezdem
a nastavitelnou výškou sečení, bez
strunových vyžínačů, zahradních
riderů a já nevím, čeho ještě. Měli kosy,
srpy, hrábě a hlavně pracovité ruce
a smysl pro pořádek. A taky měli děti,
které neseděly u počítačů a nenudily se
s očima upřenými k displejům mobilů a
tabletů. Zato i bez internetu a nařízení
z Bruselu věděly, že mají dát trávu
králíkům. Je to smutné sledovat, kam
tento takzvaný pokrok uvrhnul naše
myšlení a hlavně konání.
Na nedobrou situaci s přerostlou
trávou doplácejí mimo jiné i alergici,
jejichž mnohdy akutní stavy (znám
z vlastní zkušenosti) bych právě těm
neodpovědným přál pocítit na vlastní
kůži. Ti odpovědnější z nás, kteří se
snaží travnaté porosty sekat ještě
před odkvětem, jsou pak často nuceni
sáhnout po chemických přípravcích,
aby alespoň nějak zamezili šíření
plevelů. Že je to další zbytečné
zatěžování už tak zdevastované
půdy snad nemusím zdůrazňovat.
Na jedné straně investujeme nemalé
peníze do nových fasád, oken, plotů,
všemožných šlechtěných keříků a vůbec
parády na zahradě, ale tak banální
věc, jako vysečení trávy za plotem, už
nepovažujeme za nutné řešit. Těch
pár litrů benzinu navíc určitě díru v
rodinného rozpočtu neudělá, ale každý
jistě cítí, že v tom podstata problému
nevězí...
Kromě toho, že je přerostlá tráva
na pozemcích přilehlých k místním
komunikacím nevzhledná, je taky
nebezpečná z hlediska provozu vozidel.
Často je totiž výrazně omezen výhled
v zatáčkách a zvěř přebíhající přes cestu
případně dítě motající se po krajnici vidí
řidič až na poslední chvíli. Musím říct,
že mě v tom okamžiku jako řidiče vůbec
nezajímá, jestli pás trávy mezi vozovkou
a příkopem, případně mezi příkopem
a nejbližší loukou patří obci, Správě
silnic nebo někomu zcela jinému. Mě
štve hlavně fakt, že tam ta metrová tráva
prostě každý rok je a mnozí z těch, co
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k tomu mají co říct a mají kompetence nějakým způsobem zvýhodnila vůči
s tím něco udělat, kolem mlčky jezdí neodpovědným. Proč v naší obci
a v lepším případě odkládají posečení doposud není zaveden například systém
až na „někdy“, kdy už to bije do očí i úspěšně fungující jinde, kdy pokud
slepému, anebo čekají až to mráz a sníh vlastník svůj pozemek ve stanovené
počátkem zimy srovná se zemí. A že lhůtě nevyseče, učiní tak za něj obec
trávu u krajnice před nedávnem posekli, na náklady vlastníka? Je skutečně tak
když už byla silnice díky převislé trávě nereálné najmout odpovídající techniku
bratru o metr užší, na tomto smutném a zajistit vysečení trávy na obecních
konstatování vůbec nic nemění. nebo i soukromých pozemcích (za
Výsledek po posečení je i tak zoufalý, o úplatu) dřív, než se stanou nehezkými,
čemž se může každý přesvědčit.
nezdravými a nebezpečnými? Není
Nejsem právník, ale pokud je mi možné pro tento účel využít třeba institut
známo v současné době řeší zmíněnou veřejně prospěšných prací? Proč tato
problematiku snad jen zákon 326/2004 iniciativa nepřijde od zastupitelů obce?
Sb. o rostlinolékařské péči a je fakt, Jistě – byla by s tím spojená nepochybně
že dosti stručně (§ 3, odst. 1. písm. práce navíc, zřejmě i zvýšené finanční
a). Ale podstatné je, že je a právo je náklady a v krajních případech snad
vymahatelné. Závazná obecní vyhláška, i nutnost řešit spory při vymáhání
která by jednoznačným způsobem případných pohledávek. Jenže bez práce
ukládala vlastníkům pozemků četnost nejsou koláče a tak pokud to není v nás,
a termíny sečení, která by stanovovala jako v těch rakušácích nebo němcích, je
způsob kontroly a hlavně sankce za nutné to zajistit jinými prostředky. Jaké
jejich nedodržení, však v naší obci to budou, je už snad na těch, které jsme
neexistuje. Umím si představit, že na si v dobré víře mimo jiné i za tím účelem
celostátní úrovni může být jedním do vedení obce zvolili.
z klíčových důvodů neexistence tvrdší
Jenže ne všechno bývá tak snadné,
právní normy právě úspěšný lobbing jak se může na první pohled zdát.
různých spekulantů a developerských Paradoxně může totiž vyjít nastejno,
společností. Ti mají eminentní zájem pokud je tráva neposečená, anebo
na zachování současného legislativního posečená, ale nesesbíraná. Pokud
marasmu,
aby
dál
bezostyšně totiž majitel pozemku vysokou trávu
zhodnocovali své peníze investované pouze poseče, ale nechá ji ležet na zemi
do ladem ležících pozemků, aniž by v tlusté vrstvě, tráva se zapaří a stává se
vynaložili jedinou korunu na jejich tak ideálním prostředím pro množení
údržbu. Doufám, že v naší obci snad zejména nepopulárních slimáků, kteří
nejsme v tomto ohledu ještě tak daleko. se následně v černých houfech rozlézají
Jenže kdo jiný, než obecní zastupitelé po okolí. Pokud tedy bylo v některém
by měli stanovit jasná pravidla, ze starších Chotěbuzských zrcadel
adresně vyzývat majitele pozemků, doporučeno (bez závazného nařízení
aby trávu vysekli ještě před odkvětem naivní alibismus) síct minimálně 2x
a případně dotlačit neukázněné ročně, je to sice hezké, ale naprosto
zákonnou cestou případně silou své nedostatečné, protože bez likvidace
autority k odpovědnosti? V našem trávy je to jen polovičaté řešení. Zákon
dnešním systému řízení věcí veřejných totiž mj. říká … omezovat výskyt a šíření
bohužel neexistuje v tomto směru žádná škodlivých organismů včetně plevelů
motivace lidí, a to jak ta negativní, která tak, aby nevznikla škoda jiným osobám
by nutila neodpovědné k nápravě, tak …
ani ta pozitivní, která by ty odpovědnější
Takže kam tedy s posečenou trávou,

Příspěvky občanů
když nemám králíky ani jiné zvířectvo
a přesto se chci chovat odpovědně?
Nevím sice, do jaké míry je hromada
trávy za Kulturním domem oficiální
záležitostí, ale v každém případě svým
vzhledem působí ostudně a obávám se,
že nesplňuje ani ta základní ustanovení
příslušného zákona. Na druhou stranu
jiné řešení v naší obci neznám, takže se
snad ani není čemu divit, že někdo raději
neseče, než by pak měl řešit nerudovské
„KAM S NÍ“. Faktem je, že obec není
povinna zajišťovat likvidaci posečené
trávy, ale z principu své existence by
měla v rámci možností řešit problémy
a požadavky svých občanů. V této
souvislosti se pochopitelně nabízí řešení
– tzv. komunitní kompostování (http://
w w w.mzp.cz /osv/edice.nsf/75E53F 768D
5 B 9 C 2 8 C 1 2 5 7A 5 9 0 0 47 3 A E 3 / $ f i l e /
Vestnik_7_2012.pdf), které se už v mnoha

obcích osvědčilo (příklad za všechny -

http://www.stitna-popov.cz/komunitnikompostarna--stitna-nad-vlari-popov).

Zkrátka v některých obcích jsou už
trochu dál. Chápu, že všechno je
obligátně o penězích, ale myslím, že
hlavně o lidech. Problém peněz se dá
řešit do značné míry formou dotací,
ale lidi, a to hlavně ty schopné, nám
z Bruselu nikdo nepošle.
Závěrem se nabízí otázka – dá se
s tím neutěšeným stavem něco dělat
a dosáhnout hezčího a zdravějšího
prostředí nejen pro nás, kteří v této
obci žijeme, ale i pro návštěvníky,
kteří by mohli obdivovat a snad nám
někdy trochu i závidět pěknou vesnici
podobně, jako my při cestách na západ?
Anebo se budeme muset stále stydět za
vzhled obce, mlčky přehlížet šlendrián
a pěstovat si kult vlastního uspokojení?
Pevně věřím, že tento text nebude
vnímán primárně jako útok na
konkrétní osobu, ale jako konstruktivní
kritika, která snad nevyšumí, jak je
v české kotlině obvyklé. Odpověď
nepožaduju – postačí, pokud článek
vyvolá konstruktivní reakci.
Radim Stavinoha

Už jsou zase tady!
O čápech na Michlově dvorku jste
se mohli dočíst v jednom z předešlých
čísel Chotěbuzského zrcadla. I letos nás
nezklamali a zavítali na své oblíbené
místo, kde si opravují své hnízdo, aby byli
připraveni na vylíhnutí svých potomků.
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Věděli jste, že čáp bílý a čáp černý se
stali ptákem roku 2014? Tento „titul“
uděluje Česká společnost ornitologická,
která čápa vyhlásila po 20-ti letech již
podruhé za ptáka roku.
Pokračování na další straně.
Chotěbuzské zrcadlo

Příspěvky občanů / Reklama
LéTO
Pokračování z předchozí strany. roce rekordní počet nových občánků, atmosféru daného odpoledne a věříme,
které přivítal pan starosta na že tento stoupající trend v počtu nových
Čáp u nás symbolizuje mj. štěstí a slavnostním vítání občánků dne 24. občánků, bude i nadále pokračovat.
nový život. Čápi dostáli své pověsti a dubna. Děkujeme tímto za příjemnou
Kateřina Morcinková
„donesli“ do naší obce v předchozím

COŽ TAKHLE DÁT SI ….

Pizza je ve své podstatě pečený
koláč, který pochází z Itálie. Slovo pizza
je odvozeno od slova pita – což je název
pro chlebovou placku. Italové časem
vytvořili vlastní odvozeninu – picea.
Postupem času se slovo vykrystalizovalo
do nynější podoby. Někteří historikové
říkají, že první recept na pizzu vytvořil
Marcus Porcius Cato (234-149 př. n. l.)
– šlo o plochý oblouk chlebového těsta
potřebný olivových olejem, bylinkami,
medem, který se pekl na rozpáleném
kameni. Po dovezení rajčat do Evropy
v roce 1522 z Peru si chudina rajčata
mazala na tuto „placku“ . Vzniká

první restaurace na světe, která začala
nabízet pizzu – Tavern of the Corriglio.
Po roce 1950 se pizza dostává také
do „vyšší společnosti“, zejména mezi
celebrity italského původu. V roce
1957 se objevuje v obchodech první
mražená pizza. Evropská unie v roce
2009 označila Neapolskou pizzu jako
evropské dědictví a ti kdo ji chtějí
vyrábět, musí splňovat nejpřísnější
normy týkající se složení a přípravy.
Obliba pizzy výrazně roste a je velice rozšířená. Existuje nespočet návodů
a receptů na přípravu pizzy. Věděli jste,
že na 9. února připadá mezinárodní
den pizzy? Co třeba ho oslavit zpětně
tak trošku jinou formou pizzy resp.
slaný koláč? Těsto si připravíme: z 450g
doměkka uvařených a rozmačkaných
brambor, 2 lžic másla, 6 lžic hladké
mouky. Takto připravené těsto rozválíme na plát a vyložíme jim formu o
průměru cca. 20 cm. Těsto propíchejte

Naše služby:
- výkopy kanalizací, elektro
přípojek, vody, plynu a jejich
realizace
- výkopy základů, základových pásů, - zhotovení základových
desek
- 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

vidličkou a položte na něj pečící papír
a zatižte ho např. suchými fazolemi.
V předehřáté troubě pečte při 200
stupních zhruba 20minut. Mezitím
si připravte náplň, u které můžete
nádherně improvizovat nebo zkuste
tuto verzi: 1 šalotka, 1 prolisovaný
stroužek česneku, 1 červená paprika
nakrájená na kostičky, 180 g tuňáka ve
slaném nálevu, 50g kukuřice z konzervy,
3 rozšlehaná vejce, 150 ml mléka, 1 lžíce
nasekaného kopru, sůl, pepř a 50 g
nastrouhaného čedaru. Šalotku, česnek
a papriku opékáme na oleji. Směs dáme
na těsto (samozřejmě odstraníme pečící
papír :-), na směs pak dáme tuňáka a
kukuřici. V misce rozkvedláme mléko
s vejci, koprem, solí a pepřem a přelijeme
náplň koláče. Povrch posypeme sýrem.
Dopečeme zhruba 20 minut, až náplň
ztuhne. Ozdobíme snítkami kopru a
klínky citronu. Dobrou chuť.
Kateřina Morcinková

