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Vážení spoluobčané,
dříve, než Vás seznámím s tím, na co se chce obec ve své činnosti
letos zaměřit, rád bych se ohlédl za rokem minulým. V roce 2004 se
nám kromě drobných investic do úprav obecního majetku a života
v obci podařilo také opravit nejhorší úseky našich komunikací či
rozšířit vodovodní síť. S potěšením Vám mohu oznámit, že největší
investiční akce roku 2004 byla úspěšně dokončena. To, čemu
někteří nevěřili, se povedlo a rekonstruovaná MŠ a ZŠ dnes stojí
a v únoru byla řádně zkolaudována. Na každé stavbě se samozřejmě
ještě mohou zjistit drobné vady a nedostatky. Ty budou v jarních
měsících, jakmile to počasí dovolí, odstraněny. V průběhu června
proběhne den otevřených dveří, na který Vás tímto srdečně zvu a od
září 2005 začne v naší nové škole řádná výuka.
A co nás ještě letos čeká? Podrobnější informace o letošních
investicích samozřejmě najdete ve schváleném rozpočtu. Chystáme
se zahájit projektovou přípravu na rekonstrukci stávající ZŠ na dům
seniorů, chceme rekonstruovat čerpací stanici tak, abychom
odstranili problémy s tlakem pitné vody v nejvyšší části naší obce.
Plánujeme připravit projekty na chodníky v obci apod. Protože jsme
malá obec a každá koruna se v rozpočtu hodí, podali jsme několik
žádostí o dotace a svoji činnost budeme přizpůsobovat úspěšnosti
těchto žádostí. Věřím, že se nám i letos podaří určité finance získat
a napomoci tak zvelebování obce.
Nyní nás však čekají Velikonoční svátky a tak mi dovolte abych
Vám popřál jejich příjemné prožití a spoustu radosti při dodržování
našich obyčejů a zvyků.
Ing. Marin Pinkas, starosta obce
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Obecní úřad Chotěbuz,
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

Telefon:

558 733 131

Fax:

558 733 132

IČO:

673 391 58

E-mail:

chotebuz@volny.cz

Internetové stránky: www.chotebuz.cz
Bankovní spojení:

GE Capital Bank a. s.,
Č. Těšín,
č.ú.: 5000120-734/0600

Ing.

Martin Pinkas - starosta obce

JUDr. Jan Fiedor

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

Úřední dny :
pondělí
středa

8 – 12
8 – 12

13 – 17
13 – 17

Provoz informačního centra :
středa
pátek

16 – 20 hod
16 – 20 hod

Multimediální pracoviště pro děti :
pondělí

15 – 18 hod.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 6. června 2005. Všechny zájemce
o uveřejnění svého příspěvku nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na
Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada

V Chotěbuzi je i nemožné možné.

Zkolaudováno
Den otevřených dveří
Začátek výuky

- 28. 1. 2005
- 25. 6. 2005
- 1. 9. 2005

Naše nová škola a školka, foto David Harok
2

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Jubilanti :
v březnu oslavili :

v lednu oslavili :

Bronislav FOLTYN
Vanda PRZECZKOVÁ

Karel BILKO
Josef LISZKA
Vincencie FOJTIKOVÁ

a v březnu ještě oslaví :

Marie VOLNÁ

v únoru oslavili :

Jan SZROMEK
Helena CARBOLOVÁ
Pavel FIZEK
Josef TOMICZEK

Všem oslavencům přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky, životní pohody a Božího požehnání
do dalších let.

Úmrtí :
v lednu :

v prosinci :

Vladislav Popek ve věku 79 let
Emilie Giraczková ve věku 80 let
Marie Michlová ve věku 85 let
Projevujeme zarmouceným
rodinám, všem blízkým
a přátelům upřímnou soustrast.

Vladislav Noga ve věku 66 let
Marie Ferfecká ve věku 67 let
v únoru :

Josef Kabot ve věku 73 let

Změna ve sběru papíru

!! svoz jen každý lichý měsíc v roce !!
tedy každý druhý čtvrtek v lichém měsíci

V poslední době dochází k čím dál menšímu odvozu papíru v naši obci, proto jsme se s p. Pežgou
rozhodli uskutečňovat sběr ne každý měsíc, ale každý druhý měsíc. Poslední svoz papíru se uskutečnil 2.
čtvrtek v měsíci březnu. Další sběr papíru bude v 2. čtvrtku lichého měsíce tj. května atd. Jinak systém
sběru plastu a skla je nezměněn.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

připomínáme občanům ceny za odvoz komunálního odpadu na rok 2005

vývoz 1 x týdně
1 x za dva týdny
kombinovaný svoz

2.400,- Kč + 30,- Kč/rok
1.300,- Kč + 30,- Kč/rok
1.850,- Kč + 30,- Kč/rok

Odvozy odpadu jsou účtovány pololetně, tedy ve dvou splátkách. Občané mohou
platit odvoz odpadu již nyní a to přímo na obecním úřadě. Zaplatí-li občan první
splátku do konce měsíce dubna nebude mu počítán poplatek ve výši 30,- Kč.
Těchto 30,- Kč pokrývá náklady spojené s manipulací a distribucí složenek.
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Výňatek
z

USNESENÍ
z 20. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 15.2. 2005
Zastupitelstvo obce Chotěbuz
bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu na rok 2005.
požaduje
po zahrnutí projednaných úprav jeho zveřejnění
k připomínkování dle zákona č. 128/2000 Sb., o
obcích
schvaluje
smlouvu na správu hřbitovů s panem Jiřím Bolkem.
schvaluje
prodej parcely č. 659 v katastrálním území
Chotěbuz o výměře 49 m2 paní Jiřině Pavelkové dle
nabídkové ceny a za podmínky, že uhradí veškeré
náklady spojené s převodem.

schvaluje
záměr prodeje parcel č. :
57/2 v k.ú. Podobora o výměře 488 m2 vedené jako
orná půda

61/2 v k.ú. Podobora o výměře 195 m2 vedené jako
zahrada
63/2 v k.ú. Podobora o výměře 191 m2 vedené jako
neplodná plocha
64 v k.ú. Podobora o výměře 1924 m2 vedené jako
ostatní komunikace.
Termín pro podávání nabídek je do 10. března
2005.
schvaluje
záměr prodeje parcely č. 187/2 v katastrálním
území Chotěbuz o výměře 2 m2. Termín pro
podávání nabídek je do 10. března 2005.
bere na vědomí
informaci o hospodářském výsledku obecního
plesu konaného 22.1. 2005.
bere na vědomí

že počet obyvatel obce k 1.1. 2005 činí 1040
obyvatel.

Dětský den & den otevřených dveří = 25. 6. 2005
Každoroční dětský den se
tentokráte uskuteční dne 25.6.
2005 a bude spojen se
slavnostním otevřením nové
budovy MŠ a ZŠ.
Obecní úřad Chotěbuz již
nyní
vyzývá
všechny
podnikatele a jiné zájemce
o prodejní stánky na tuto akci,
aby se hlásili na obecním úřadě
v termínu do 3.6. 2005 buď
osobně nebo telefonicky na tel.
558 733 132.

Naše nová škola a školka, foto David Harok
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Informace ČESKÉHO ČERVENÉHO KŘÍŽE
Za četnost odběrů krve byla v loňském roce udělena
paní Janině Szymanikové Střibrná plaketa MUDr. Jana Jánského
a panu Kazimíru Szymanikovi Zlatá plaketa MUDr. Jana Jánského.
Obecní úřad Chotěbuz jim tímto děkuje za obětavost a věří, že se stanou vzorem
a motivací pro další občany naší obce.

OBECNÍ PLES
v sobotu dne 22. ledna 2005 se uskutečnil jako každý rok již třetí reprezentační ples
obce Chotěbuz. Díky štědrosti sponzorů byla připravena bohatá tombola. Tombola
měla sto cen a hlavní cenou bylo domácí kino. Touto cestou bychom chtěli poděkovat
všem sponzorům za jejich podporu. Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
aktivně podíleli při přípravě a realizaci plesu. Na plese jsme utržili částku 41 000,Kč a výtěžek bude použit na další kulturní akce obce, hlavně Den dětí, který bude dne
25. června 2005.

Našimi sponzory byli:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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AKORD květinářství
Aproxima Czech spol.s.r.o
BROKAR Chotěbuz
CAMMI Chotěbuz
DDD Buzková- Kohutková
DORSTAV s.r.o Český Těšín
MUDr. Karel Dziadek
Obklady- dlažba pí. Gajdová
GENERALI a.s.p. Junga
INTOP Český Těšín – p. P.Gluszný
Honební společenství zámek Chotěbuz
Penzion Pod Zámkem
Pila – sádky Podobora
Potraviny RELA
Těšínské jatky s.r.o
Řeznictví – p. J. Tichý
L. GREKO s.r.o

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

M 9 - p.Ivan Chalupa
p. Česlav Franiok
Česká pojišťovna a.s.
p. Kajfosz – PROMOR
Jiří Pežga – odvoz odpadů
CENEGA – ing. W.Bernatík
UNIPS a.s. Ostrava
Čerpací stanice – ing. L. Wloch
VODOMONT – L. Podzemný
FOOM p. Peter Šulík
p. Michejda Miroslav
FINIDR Český Těšín
Restaurace Pod Lipami
STAFINO
Autodoprava Karwacká
pan Molnár
P/V Servis ing.M. Matloch
Fa KALED Český Těšín
PB Car Český Těšín
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OBČANSKÉ PRŮKAZY
VAŠE NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY:

1. ledna 2005 vstoupila v platnost novela zákona o občanských průkazech. V tomto článku Vás chceme
informovat o změnách v zákoně a také Vám podat informaci o základních povinnostech občanů na úseku
občanských průkazů.
Vaše dotazy zodpovíme na telefonním čísle 558 731 518 nebo prostřednictvím těchto e-mailových
adres: maskova@tesin.cz , dostalova@tesin.cz , waszutova@tesin.cz .

JAK JE TO S PLATNOSTÍ STARŠÍCH TYPŮ
OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ ?
Často se dotazujete, kdy je třeba požádat o výměnu starších typů občanských průkazů za nové
občanské průkazy se strojově čitelnými údaji (jsou ve formě zalaminované karty světle zelené barvy,
fotografie na nich není nalepená, ale skenovaná a ve spodní části přední strany průkazu mají strojově
čitelný kód, který je přepisem údajů o držiteli a dokladu).
Občanské průkazy bez strojově čitelných údajů měly původně platit do 31.12.2005. Změnou zákona,
která nabyla účinnosti 1. dubna 2004 byla tato lhůta prodloužena nejpozději do 31. prosince 2008 s tím,
že vláda stanoví nařízením lhůty, v nichž jsou občané povinni provést výměnu, a to podle doby vydání
občanského průkazu. Toto nařízení vlády vyšlo ve Sbírce zákonů 8. prosince 2004 pod č. 612/2004 Sb.
a s účinností od 1.1.2005 stanovilo následující lhůty pro výměnu občanských průkazů:

Státní občané České republiky jsou povinni provést výměnu občanských průkazů
bez strojově čitelných údajů, vydaných
a) do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2005; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2005,
b) do 31. prosince 1996, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2006; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2006,
c) do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2007; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2007,
d) do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do 31.
prosince 2008; žádost o vydání občanského průkazu občan předloží nejpozději do 30.
listopadu 2008.
Z výše uvedeného vyplývá, že výměna starších typů občanských průkazů za nové je povinná a týká
se všech jejich držitelů. I v případě, že ve Vašem občanském průkazu je uvedeno, že byl vydán „bez
omezení“, platnost tohoto občanského průkazu ve výše uvedených termínech skončí a již se jím nebudete
moci prokazovat. Nenechávejte proto vyřízení nového občanského průkazu na poslední chvíli a obraťte
se na oddělení organizačních a správních agend – kanc. č. 102 v přízemí budovy MěÚ, kde získáte
formulář žádosti a potřebné informace. K vyřízení nového občanského průkazu zpravidla postačí
předložit dosavadní občanský průkaz a 1 aktuální fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (může být
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černobílá nebo barevná, musí zobrazovat občana v předním čelném pohledu, pozadí za zobrazovanou
osobou je bílé až světlemodré barvy). Pokud budete chtít do nového občanského průkazu uvést další
nepovinné údaje, je třeba je doložit příslušnými listinami (zapsání manžela – oddacím listem, zapsání
dětí do 18-let – rodným listem dítěte, zapsání titulu nebo vědecké hodnosti – dokladem o jejich získání;
všechny doklady musí být předloženy v originále nebo úředně ověřené fotokopii).

Za výměnu občanského průkazu bez strojově čitelných údajů se správní poplatek
nevybírá.
Protože výměna občanských průkazů se největší měrou dotkne starších občanů (jak již bylo uvedeno,
platnost končí i u občanských průkazů, ve kterých je uvedeno, že platí „bez omezení“), apelujeme
zejména na jejich rodinné příslušníky, aby jim byli při vyřízení občanského průkazu nápomocni.

Občan, který v zákonem stanovené lhůtě nesplní povinnost provést výměnu svého
občanského průkazu bez strojově čitelných údajů, se dopustí přestupku dle § 16a,
odst. 1 písm. g) zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších
předpisů. Za tento přestupek lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

JAKÝM ZPŮSOBEM SE VYŘIZUJE PRVNÍ OBČANSKÝ
PRŮKAZ ?
Podle zákona je občanský průkaz povinen mít občan, který dosáhl věku 15 let a má trvalý pobyt
na území České republiky. Tuto povinnost má i občan, jehož způsobilost k právním úkonům byla
rozhodnutím soudu omezena. Občan, který byl rozhodnutím soudu zbaven způsobilosti k právním
úkonům, může mít občanský průkaz jen v případě, že o jeho vydání požádá soudem ustanovený
opatrovník.
Za občana mladšího 15 let žádá o vydání občanského průkazu jeho zákonný zástupce (jeden z rodičů)
nejdříve 60 dnů před dovršením 15 let věku takového občana, nejpozději v den dovršení 15 let jeho věku.
Zákonný zástupce (jeden z rodičů) občana nebo občan, který žádá o vydání prvního občanského
průkazu po dovršení 15 let věku, je povinen předložit vyplněnou žádost na stanoveném tiskopise (žádost
musí být podepsána občanem, jemuž má být občanský průkaz vydán) a dále je povinen předložit:
a) rodný list občana,
b) 1 aktuální fotografii o rozměrech 35 x 45 mm (může být černobílá nebo barevná, musí
zobrazovat občana v předním čelném pohledu, pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až
světlemodré barvy),
c) doklad o státním občanství - nemá-li žadatel o vydání prvního občanského průkazu platný
cestovní pas, ověří MěÚ na jeho žádost státní občanství u Krajského úřadu (za tímto účelem
se zákonný zástupce dostaví do kanc. č. 105, kde sepíše žádost o zjištění státního občanství,
čestné prohlášení a doloží rodný list dítěte, rodné listy jeho rodičů, příp. jejich oddací list)
d) popřípadě další doklady osvědčující skutečnosti, o nichž se do občanského průkazu zapisují údaje
na žádost občana anebo údaje potřebné k odstranění rozporů zjištěných v údajích uvedených na
žádosti s údaji vedenými v informačním systému evidence obyvatel nebo v evidenci občanských
průkazů.

Jestliže občan nepožádá o vydání prvního občanského průkazu do 30 dnů ode dne, kdy
dosáhl věku 15 let, dopustí se přestupku, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
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JAKÉ MÁ OBČAN POVINNOSTI ?
a) S přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit občanský průkaz před poškozením,
zničením, ztrátou, odcizením nebo zneužitím.
Porušení povinnosti chránit OP před ztrátou,
odcizením, poškozením, zničením nebo zneužitím je přestupkem, za který lze uložit pokutu do
10 000 Kč.
b) Ohlásit neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností nebo
matričnímu úřadu, že nastaly skutečnosti uvedené pod písmenem a); v případě odcizení
občanského průkazu je možno ohlásit tuto skutečnost též policii. Porušení této povinnosti je
přestupkem, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
c) Požádat o vydání nového občanského průkazu do 15 pracovních dnů
1.
po dni, ve kterém došlo ke skončení platnosti občanského průkazu z důvodů
• uplynutím doby v něm vyznačené,
• ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
• rozhodnutí o neplatnosti OP z důvodu jeho poškození, porušení celistvosti,
obsahuje-li neoprávněně provedené změny nebo nesprávné údaje nebo došlo-li u
občana k podstatné změně podoby.
2.
po obdržení oddacího listu,
3.
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu o rozvodu manželství,
4.
po obdržení úmrtního listu manžela (manželky),
5.
po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým bylo změněno jméno, popřípadě jména,
příjmení, nebo bylo přiděleno nové rodné číslo,
6.
po dni, kdy ohlásil změnu místa trvalého pobytu nebo kdy nabylo právní moci
rozhodnutí o zrušení údaje o místu trvalého pobytu,
7.
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byla občanovi omezena způsobilost k
právním úkonům, nebo
8.
po nabytí právní moci rozhodnutí soudu, kterým byl občanovi uložen trest zákazu
pobytu,
Pokud občan nepožádá o vydání nového OP v těchto případech, dopouští se přestupku, za
který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.
Obsahuje-li občanský průkaz nesprávné údaje, rozhodne Městský úřad Český Těšín
o skončení jeho platnosti.
d) Odevzdat do 15 pracovních dnů občanský průkaz obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností,
který jej vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu, jestliže ukončil trvalý pobyt
na území České republiky, pozbyl státní občanství nebo bylo prokázáno, že mu byl občanský
průkaz vydán neoprávněně.
e) Při převzetí nového občanského průkazu odevzdat obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
nebo matričnímu úřadu dosavadní občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení o
změně místa trvalého pobytu a potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského průkazu,
pokud mu byly vydány.
f) Dostavit se ve stanovené lhůtě na vyzvání k obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností
příslušnému k vydání občanského průkazu nebo matričnímu úřadu podle místa jeho trvalého
pobytu za účelem provedení úkonů souvisejících s vydáním občanského průkazu.
Pokud ani po opakované výzvě občan nepřevezme osobně občanský průkaz nebo pokud ani
8
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po opakované výzvě nedoloží údaje uváděné v žádosti, dopouští se přestupku, za který lze
uložit pokutu do 10 000 Kč.

Povinnosti dalších osob
•

Každý, kdo nalezne cizí občanský průkaz, potvrzení o občanském průkazu, potvrzení
o změně místa trvalého pobytu nebo potvrzení o změně údajů zapisovaných do občanského
průkazu, je povinen je odevzdat neprodleně kterémukoliv obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností nebo matričnímu úřadu anebo policii. Stejnou povinnost má i občan, který
ohlásil ztrátu nebo odcizení svého občanského průkazu, jestliže dosavadní občanský
průkaz nalezne nebo jej získá zpět jinak.

•

Každý, kdo má v držení občanský průkaz zemřelého občana nebo občana prohlášeného
za mrtvého, je povinen jej odevzdat bezodkladně nejbližšímu obecnímu úřadu obce
s rozšířenou působností nebo matričnímu úřadu.

•

Opatrovník je povinen odevzdat občanský průkaz občana, který byl rozhodnutím soudu
zbaven způsobilosti k právním úkonům, do 15 dnů ode dne, kdy usnesení soudu o jeho
jmenování nabylo právní moci, obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který
občanský průkaz vydal, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu občana.

CO JE ZÁKONEM ZAKÁZÁNO ?
•

Občanský průkaz je zakázáno ponechávat a přijímat jako zástavu a odebírat jej při vstupu
do objektů a na pozemky.

Fyzická osoba, která poskytne nebo přijme občanský průkaz jako zástavu nebo odebere občanský
průkaz při vstupu do objektu nebo na pozemek, se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do
10 000 Kč.
•

Od 1.1.2005 je zakázáno pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie občanského průkazu bez
souhlasu občana, kterému byl občanský průkaz vydán, pokud zvláštní právní předpis nebo
mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
Fyzická osoba, která pořídí kopii občanského průkazu a neprokáže souhlas občana, se dopustí
přestupku, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

•

Fyzická osoba, která úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije občanský průkaz nebo
potvrzení o občanském průkazu, se dopustí přestupku, za který lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

•

Fyzická osoba, která poruší zákaz provádět zápisy, změny nebo opravy v občanském průkazu,
v potvrzení o občanském průkazu, v potvrzení o změně místa trvalého pobytu nebo v potvrzení o
změně údajů zapisovaných do občanského průkazu, se dopustí přestupku, za který lze uložit
pokutu do 10 000 Kč.

JAKÉ DALŠÍ ZMĚNY PŘINÁŠÍ NOVELA?
Od 1.1.2005:
•
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Dosud mohla být žádost o vydání občanského průkazu podána u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu, hotový občanský průkaz si však občan
musel vyzvednout vždy na obecním úřadu pověřeném vedením matrik podle místa svého trvalého
pobytu nebo u obecního úřadu obce s rozšířenou působností, který byl příslušný k jeho vydání.
Od 1. 1. 2005 je možno podat žádost i vyzvednout hotový občanský průkaz u kteréhokoliv
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obecního úřadu obce s rozšířenou působností nebo matričního úřadu. V případě požadavku
vyzvednutí občanského průkazu u jiného úřadu musíte do žádosti uvést, u kterého.
•

Do občanského průkazu mohou být jako nepovinný údaj zapsány všechny tituly a vědecké
hodnosti a rovněž označení „docent“ nebo „profesor“ (dosud bylo možno zapsat pouze jeden titul
a jednu vědeckou hodnost). Tituly nebo vědecké hodnosti se uvádějí ve zkratce, pokud je
stanovena zvláštním právním předpisem. Žádá-li občan o zápis titulu nebo vědecké hodnosti,
které dosud neměl zapsané v občanském průkazu, je povinen předložit doklad o jejich získání (v
originále nebo úředně ověřené kopii). V případě, že občan získal vyšší odborné vzdělání,
vysokoškolské vzdělání a příslušný titul na zahraniční vysoké škole, je povinen předložit doklad
o uznání vysokoškolského vzdělání a příslušného titulu (dle zákona o vysokých školách). Stejnou
povinnost má i občan, který žádá zápis vědecké hodnosti získané v zahraničí.

•

Do občanského průkazu je možno zapsat jako nepovinný údaj jméno, popř. jména, příjmení
a rodné číslo dítěte do nabytí zletilosti, tj. do 18 let. Dosud bylo možno zapsat pouze dítě do 15
let.

•

Vyznačená část občanského průkazu (roh) se oddělí i v případě změny
-

jména, popř. jmen, nebo příjmení,

-

změny rodinného stavu rozvodem nebo ovdověním,

-

rodného čísla.

Občanovi bude současně vydáno potvrzení o změně a bude povinen požádat o vydání
občanského průkazu (viz JAKÉ MÁ OBČAN POVINNOSTI?).

nového

Dosud byly oddělovány vyznačené části (rohy) občanských průkazů pouze při změně stavu
sňatkem a změně trvalého pobytu.
Od 1.1.2006:
•

Bude možno podat žádost o vydání občanského průkazu elektronicky. Tento postup se však bude
týkat pouze žádostí o vydání OP z důvodu skončení platnosti uplynutím doby v něm vyznačené.
Žádost bude muset být podána před uplynutím doby platnosti OP, bude muset být opatřena
zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu a občan bude
povinen k ní připojit digitální zpracování své fotografie a svého podpisu.

CESTOVNÍ DOKLADY - ZMĚNY PO NOVELE ZÁKONA:
Rovněž na úseku cestovních dokladů dochází od 1. 1. 2005 k některým změnám.
Ta nejpodstatnější se dotkne Vás, kteří chcete vyřídit první cestovní pas pro dítě mladší 15 let.
Dítěti se vyřizuje samostatný pas zpravidla v případech, kdy necestuje se svými rodiči, v jejichž pasu je
zapsáno, ale jede např. na školní výlet nebo cestuje se svými prarodiči nebo jinými příbuznými.
Při vydání prvního cestovního pasu je od letošního roku občan povinen prokázat státní občanství České
republiky. Doklady o státním občanství ČR jsou:
a) občanský průkaz,
b) cestovní doklad,
c) osvědčení, popřípadě potvrzení o státním občanství České republiky,
d) vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství, je-li v něm údaj o státním
občanství České republiky uveden.
10
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Protože Vaše dítě doklady pod písmeny a), b) a d) nemá, budete pro něho muset vyřídit osvědčení
o státním občanství (bod c). Toto osvědčení vydává Krajský úřad Moravskoslezského kraje, ale žádost je
možno podat na zdejším MěÚ v kanc. č. 105. Žádost přijde sepsat jeden z rodičů a přinese s sebou rodný
list dítě, rodné listy jeho rodičů, příp. jejich oddací list a svůj občanský průkaz. Za vydání osvědčení se
hradí správní poplatek ve výši Kč 100,--. Náš MěÚ Český Těšín postoupí Vaši žádost na krajský úřad a
teprve až Vám krajský úřad osvědčení zašle, dostavíte se s ním k vyřízení cestovního pasu. K tomu
budete dále potřebovat vyplněnou žádost s podpisem dítěte (pokud se dítě umí podepsat), 1 fotografii,
rodný list dítěte a svůj občanský průkaz. Správní poplatek činí Kč 50 (u pasů bez strojově čitelných
údajů, které se vydávají ve zkrácené lhůtě a platí pouze 1 rok, Kč 600).
Z výše uvedeného je třeba vzít si ponaučení, že v současné době opravdu není moudré nechávat
vyřízení pasu na poslední chvíli. Osvědčení o státním občanství musíte předložit i v případě, že chcete
dítěti vyrobit pas ve zkrácené lhůtě.

Další změny, které novela zákona o cestovních dokladech přináší, jsou:
•

možnost zapsat do cestovního dokladu všechny tituly a vědecké hodnosti (viz občanské průkazy)

•

zákaz pořizovat jakýmikoliv prostředky kopie cestovního dokladu bez souhlasu občana, kterému
byl cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva nestanoví jinak

•

je definováno, co se rozumí podpisem občana na žádosti: „podpisem občana se pro účely vydání
cestovního dokladu rozumí vlastní rukou občana provedené písemné vyjádření jeho jména a
příjmení (nestačí tedy podepsat se pouze příjmením)

JAKÉ JSOU POVINNOSTI NA ÚSEKU CESTOVNÍCH
DOKLADŮ?
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•

Držitel je povinen s přihlédnutím ke všem okolnostem a poměrům chránit cestovní doklad
před ztrátou, odcizením, poškozením nebo zneužitím.

•

Držitel je povinen odevzdat bez zbytečného odkladu neplatný cestovní doklad nebo cestovní
doklad, který je zaplněn záznamy, orgánu příslušnému k jeho vydání, matričnímu úřadu,
zastupitelskému úřadu anebo neprodleně na vyžádání orgánům policie. Tyto orgány mu
vystaví potvrzení o odevzdání cestovního dokladu.

•

Držitel je povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu anebo jeho nález
orgánu příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu nebo nejbližšímu útvaru
policie. Tyto orgány mu vystaví potvrzení o ztrátě nebo odcizení cestovního dokladu.

•

Držitel je v zahraničí povinen ohlásit neprodleně ztrátu, odcizení cestovního dokladu nebo
jeho nález nejbližšímu zastupitelskému úřadu, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva. Po
návratu do České republiky je občan povinen ohlásit ztrátu nebo odcizení cestovního
dokladu také orgánu příslušnému k jeho vydání.

•

Kdo získá cestovní doklad jiného občana, je povinen jej neprodleně odevzdat orgánu
příslušnému k jeho vydání, popřípadě matričnímu úřadu, nejbližšímu útvaru policie nebo
zastupitelskému úřadu. Tuto povinnost má i ten, kdo má nebo získá cestovní doklad osoby,
která zemřela nebo byla prohlášena za mrtvého, popřípadě ten, kdo ohlásil ztrátu nebo
odcizení cestovního dokladu, jestliže dosavadní cestovní doklad nalezne nebo jej získá
zpět jinou cestou.
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Fyzická osoba se dopustí přestupku tím, že
a) poruší povinnost chránit cestovní doklad před ztrátou, odcizením, poškozením, zničením
nebo zneužitím,
b) neoprávněně provede zápis, změnu nebo opravu v cestovním dokladu,
c) se úmyslně vyhne nebo se odmítne podrobit kontrole cestovních dokladů při překračování
státních hranic České republiky na hraničním přechodu,
d) při opuštění území České republiky neoprávněně překročí státní hranice bez platného cestovního
dokladu,
e) neprodleně neohlásí poškození, zničení, ztrátu, odcizení nebo zneužití cestovního dokladu,
f) neodevzdá neplatný cestovní doklad nebo cestovní doklad, který je zaplněn záznamy,
g) neodevzdá cestovní doklad v případě ohlášení jeho ztráty nebo odcizení, pokud jej poté
nalezne nebo získá zpět jiným způsobem,
h) úmyslně zničí, poškodí, odcizí nebo zneužije cestovní doklad,
i) poskytne nebo přijme cestovní doklad jako zástavu nebo odebere cestovní doklad při vstupu do
objektu nebo na pozemek, nebo
j) pořídí kopii cestovního dokladu a neprokáže souhlas občana podle § 2 odst. 3.
Za tyto přestupky lze uložit pokutu do 10 000 Kč.

JAKÁ JE PLATNOST CESTOVNÍCH DOKLADŮ ?
-

cestovní pas se vydá s dobou platnosti na 10 let, občanům mladším 15 let s dobou
platnosti na 5 let;

-

cestovní pas bez strojově čitelné zóny se vydá s dobou platnosti na 1 rok (jedná se
o cestovní pas, který úřad vydá na žádost občana v kratší lhůtě, tj. do 30 dnů)

Dobu platnosti cestovního pasu nelze prodloužit.
Platnost cestovního dokladu skončí
a) uplynutím doby v něm vyznačené,
b) ohlášením jeho ztráty nebo odcizení,
c) pozbytím státního občanství, úmrtím nebo nabytím právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení
držitele cestovního dokladu za mrtvého.
Orgán příslušný k vydání cestovního dokladu rozhodne o skončení platnosti cestovního dokladu,
jestliže,
a) je poškozen tak, že zápisy v něm uvedené jsou nečitelné nebo je porušena jeho celistvost,
b) obsahuje nesprávné údaje nebo neoprávněně provedené změny, nebo
c) jeho držitel podstatně změnil svou podobu.

LZE MÍT VÍCE CESTOVNÍCH PASŮ?
Občanovi, který je držitelem platného cestovního pasu, lze vydat další cestovní pas jen
v odůvodněných případech; odůvodněným případem se rozumí například vyřízení vízových záležitostí
souvisejících s cestou do zahraničí, jestliže občan cestovní doklad naléhavě potřebuje k jiné cestě
do zahraničí.
12
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JAKÉ
JAKÉ JSOU
JSOU SPRÁVNÍ
SPRÁVNÍ POPLATKY
POPLATKY NA
NA ÚSEKU
ÚSEKU
CESTOVNÍCH DOKLADŮ?
DOKLADŮ?
CESTOVNÍCH
Sazba
poplatku

Předmět poplatku

Předmětem poplatku není

v Kč
Vydání cestovního pasu se strojově
čitelnou zónou

200

- občanům mladším 15 let

50

Vydání cestovního pasu bez strojově
čitelné zóny
(jedná se o cestovní pas vydaný ve zkrácené
lhůtě, tj. do 30 dnů; není rozdíl ve výši
správního poplatku u děti a dospělých)
Zápis občana mladšího 15 let do vydaného
cestovního dokladu rodiče
Změna v cestovním dokladu nebo zápis
titulu nebo vědecké hodnosti do vydaného
cestovního pasu

1.Vydání cestovních dokladů
náhradou za doklady,

600

ve kterých správní úřad uvedl
nesprávné zápisy nebo vydal

50
za každý
zápis

doklady s výrobní vadou
2.Vydání cestovního dokladu
z moci úřední.

50

Vaše dotazy zodpovíme na tel.č. 558 731 518 nebo se můžete obrátit na tyto e-mailové adresy:
chlebusova@tesin.cz , ciecialova@tesin.cz .
Jana Mašková, vedoucí oddělení organizačních a správních agend MěÚ Český Těšín

Lyžování na Moravě 2004-2005
Aktuální informace z lyžařských areálů Moravy s denním zpravodajstvím stavu sněhových
podmínek (aktualizace v pracovních dnech do 9,30h) naleznete na internetové adrese :

http://pocasi.infocesko.cz
Stav podmínek (v provozu, úprava tratí, teplota, druh sněhu, výška sněhu, srážky, síla větru, směr
větru, akce v areálu atd.) si můžete nechat poslat na mobilní telefon zasláním SMS ve tvaru
pocasi název místa např. lyžařský areál Pustevny pocasi pustevny na tel. číslo 907 09 06 (cena
SMS je 6,- Kč s DPH)
Pokud nemáte k dispozici “název místa“, zašlete dotazovací SMS ve tvaru pocasí.
Seznam názvů míst je uveden v zimním čísle Chotěbuzského zrcadla ( ročník 7, číslo 4)
Podmínky ze stanic garantuje Horská služba, z lyžařských areálů jsou garantovány provozovateli.
Aktuální seznam areálů - pocasi.infocesko.cz nebo SMS ve tvaru pocasi.

Hlavní partner Severomoravská plynárenská, a.s.

PR SMS službu technicky zajišťuje Pipeline a.s. (www.pipeline.cz) – infolinka 603230875.
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Vážení,
Jedna pranostika praví, že 12.3. na Sv. Řehoře čáp letí přes moře a líný
sedlák, který neoře. Sedlák by oral, ale nemůže, protože je všude sněhu
po kolena a zima nám dává zabrat i když Velikonoce už klepou na dveře.
Kdo ví, jak dlouho nás bude ještě zima trápit, ale sluníčko už je vysoko
a tak jaro nenechá na sebe dlouho čekat. Proto bych vás chtěl seznámit,
co Obec. úřad dělal pro své spoluobčany, aby jim ulehčil přežít zimu,
která se v hojnosti sněhu objevuje snad jednou za 30 - 40 let.
Na podzim byl přivezen a navezen posypový materiál ke všem
autobusovým zastávkám, ke svahům a kopečkům. Posypový materiál byl
označen tyčkami, aby řidiči v případě nouze poznali, kde mají posyp pod
sněhem hledat. Také byly označeny tyčkami krajnice vozovek, aby řidiči
s auty nesjeli do příkopů. A EJHLE ! Ještě nezačal padat sníh a tyčky
kolem cest se ztratily. Že by je někdo potřeboval na topení, nebo je
vyvrátil a polámal z legrace? Slabá útěcha pro řidiče, kteří v sněhové
kalamitě sjeli do příkopu.
S první sněhovou nadílkou jsme začali pluhovat a posypávat. Ne vždy
se nám dařilo udržet veškeré naše komunikace, kterých je v obci přes 20
km a chodníky, kterých je 1 210 m, vždy patřičně schůdné a sjízdné. Ať
už to bylo přívalem sněhu, vichřicí, nebo také neukázněností řidičů, kteří
si auto postavili tak, že když traktor pluhoval nahrnul mu sníh k autu tak,
že řidič s autem nemohl odjet. Takže zbytečných stížností bylo dost.
Náklady na údržbu místních komunikací za letošní zimu daleko přesáhly
částku, která byla rozpočtem stanovena a ještě není konec zimy. Když
porovnáme naši roztáhlou obec s jinými obcemi, případně městem Čes.
Těšín, tak odpovědně mohu prohlásit, že jsme zimní údržbu, v kalamitní
zimě, zvládli.
Na podzim pracovníci Obec. úřadu vybílili všechny prostory
autobusových zastávek. A podívejme se jak zastávky vypadají dnes.
Okna jsou vytlučená, zdi počmárané, posprejované a dokonce na stropě
jsou otisky bot. A tak mne mrzí, že mnozí z Vás si vůbec neváží snahy,
úsilí a práce druhých. Chodí, nadávají, kritizují, vyhrožují, aniž by si
ohlídali to, co obec pro spoluobčany udělá.
Na jaře, až vytaje sníh, zůstane na vozovkách posypový materiál.
Obracím se na Vás, abyste v mezích svých možností, odstranili ve svém
okolí posypový materiál, který můžete použít pro zpevnění a vyspravení
svých přístupových cest a chodníků ke svým rodinným domkům a tak
zabránili prašnosti svého okolí.
Dovoluji si Vám připomenout, až budete po zimě uklízet, čistit
a uhrabávat kolem svých obydlí, přiberte k jarnímu úklidu i společné
prostory. Odpadky, pet lahve a další nepotřebné předměty patří do
kontejnerů, popelnic a ne na černé skládky.
Společně s Vámi se těším na jaro, na pěkně upravené okolí našich
domovů. Přeji Vám stálé zdraví, veselou mysl a krásné prožití
Velikonoc.

Výzva

pamětníkům
Obec Albrechtice
připravuje vydat v roce
2006 publikaci o obci
počínaje historií od doby
nejstarší
až
po
současnost v celé její
pestrosti a rozmanitosti.
Než se tak stane, bude
potřeba shromáždit a
prostudovat
řadu
materiálů uložených v
archivech, muzeích, ale
také u jiných institucí
nebo soukromých osob.
Aby byl obraz o historii
obce
úplný,
uvítali
bychom i pomoc občanů
bydlících v okolních
obcích. Pokud vlastníte
pohlednice, fotografie
nebo jakékoliv jiné
materiály,
které
se
vztahují k historii Obce
Albrechtice,
budeme
rádi, pokud nám je
zapůjčíte.
Se svou nabídkou se
můžete
obracet
na
Obecní
úřad
v
Albrechticích, p. Ivetu
Chodurovou,
tel.596428448.
Již nyní děkujeme za
Vaši pomoc a vstřícnost.
Ing. Vladislav
Šipula, starosta obce
Albrechtice

JUDr. Jan Fiedor, místostarosta obce Chotěbuz
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PŘÍSPĚVKY ORGANIZA
CÍ A
5. kolo - 12. 12. 2004
Jakl Karviná C - Sokol Chotěbuz
( 4,5:3,5 )

Výsledky

Chmiel F., Wardas – 1b
Poncza, Budnik, Chmiel J. – 0,5b

INSTITUCÍ
8. kolo - 13. 2. 2005
Sokol Chotěbuz – Baník Havířov E
( 4,5:3,5 )
Kwasek, Wardas, Poncza – 1b
Wowreka, Chmiel J., Rucki – 0,5b

6. kolo - 9. 1. 2005
Sokol Chotěbuz – Jakl Karviná D
( 2,5:5,5 )

9. kolo - 27. 2. 2005
Slavia Orlová D – Sokol Chotěbuz
( 6,5:1,5 )

Chmiel F., Poncza – 1b
Kwasek – 0,5b

7. kolo - 23. 1. 2005
Baník Havířov D - Sokol Chotěbuz
( 4,5:3,5 )

Budnik, Kwasek, Sojčák – 1b
Chmiel F. – 0,5b

Chmiel F. – 1b ; Wowreka – 0,5b

Z technických důvodů jsme 4 zápasy museli kontumačně
prohrát, takže jsme se umístili na předposledním místě.

Tréninky probíhají každé 1. pondělí v měsíci v SKS, 15 – 18 hodin.
TJ Sokol Chotěbuz děkuje všem svým členům za aktivní pomoc při organizování Sokolských
Šibřinek.
Také sponzorům, kteří se zasloužili o hojnou tombolu, náleží náš veliký dík. Jedná se o tyto firmy :
♣FINIDR

♣CAMMI -Luděk Michejda

♣CASEL -Manfréd Casadio

♣IRP Dostálek
♣Pavel Byrtus
♣Hostinec u Jurczyka - Marcel Gajda
♣Řeznictví Bojko
♣DDD Věrka Buzková a Libuše Kohutková
♣RELA - Renáta Lázničková
♣Dárková síň u ČSOB - Jiří Vojtylka ♣Statek Grup a.s. ♣VVISS a.s. - sklad zeleniny

Výbor TJ Sokol Chotěbuz

zve všechny své členy a příznivce sportu

na

VALNOU HROMADU, která se koná

v neděli 10.4.2005 v 15,00 hodin v sále SKS v Chotěbuzi

V programu proběhnou volby do výboru TJ, proto je účast všech členů velmi nutná !!!

TJ Sokol Chotěbuz pořádá
v sobotu 7. 5. 2005
29. ročník cyklistického závodu

CHOTĚBUZSKÝ KOPEC

Sraz účastníků 8,15 - 8,45 hodin, na hřišti u Fa CAMMI
Start 9,00 - startovné pro nečleny činí 20,- Kč
15
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Oddíl stolního tenisu

- TJ SOKOL Chotěbuz

Oddíl stolního tenisu zahájil v září 2004 - 6 sezónu pravidelnými tréninky každé úterý v 16:30
hod. Tréninků se zúčastňuje pravidelně 16 hráčů s členské základny tenisu 20 registrovaných
hráčů
Oddíl vstoupil v soutěžním období 2004 – 2005 do regionální mistrovské soutěže družstev mužů
Výsledky utkaní v soutěži
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Oddíl
TJ ŽD Bohumín D
ŠSK Don Bosko Havířov
TJ Baník Karviná ČSA C
TJ Slovan VOKD Karviná Darkov C
SKST Český Těšín C
SKST Baník Havířov F
KLUBsten Karviná D
TJ ŽD Bohumín D
ŠSK Don Bosko Havířov
TJ Baník Karviná ČSA C
TJ Slovan VOKD Karviná Darkov C
SKST Český Těšín C
SKST Baník Havířov F
KLUBsten Karviná D
Celkem

Sady
25
33
16
46
38
28
34
34
33
25
33
36
38
28
24
38
23
39
k
k
30
31
30
31

7
4
10
8
10
7
10
6
6
18
9
9

324

104

369

Body
11
14
8
10
8
11
8
12
12
0
9
9

V
0
0
1
0
1
0
1
0
0
1
0
0

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

P
1
1
0
1
0
1
0
1
1
0
0
0

112

4

2

6

Úspěšnost a umístění hráčů TJ Sokol Chotěbuz - regionální soutěže mužů
6.
11.
26.
29.
31.

Noga Petr
Szonowski Roman
Michejda Jaroslav
Broda Jakub
Glac Petr

82,1 %
70,8 %
20,8 %
15,4 %
7,1 %

Družstvo k 28.únoru je v tabulce na 5 místě s 8 účastníků soutěže.

V listopadu 2004 se konal turnaj o přeborníka obce Chotěbuz

Výsledky turnaje:

Finále o přeborníka obce muži

Skupina přeborník obce mládeže

1. místo Noga Petr

1. místo

3.
4.
5.
6.

3.

2. místo
místo
místo
místo
místo

Kaminski Tomáš
Szonowski Roman
Buzek Tomáš
Michejda Jaroslav
Gajda Jiří

2.

místo
místo

Szonowski Marek

Gajda Jiří

Broda Jakub

Turnaje se zúčastnilo 24 hráčů. Diplomy byly předaný starostou obce Chotěbuz ing. Martinem
Pinkasem, za TJ Sokol paní Marii Bohdálkovou.
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Vedení turnaje děkuje za sponzorsky dar :
fa : Casel finanční příspěvek 500 Kč
fa : Szarzec věcné ceny v hodnotě 500 Kč
Od září do konce dubna probíhají tréninky v úterý a středu . Věnujeme se zvlášť mládeží ze které
chceme vychovat nové hráče, kteří by pokračovali v tradici stolního tenisu v Chotěbuzi.
Novými naději stolního tenisu jsou Kavická A, Lakota M, Kuczera M, Kondzielka J, Szonowski M,
Navrátil J, Kabot L, Gajda J. Podíl na kvalitě má zkušený hráč a trenér licence ,,D“ Szonowski Roman za
což mu patří poděkovaní.
V závěru chceme poděkovat všem kteří mají zájem o sport v obci a pomohou podporou jak osobní tak
sponzorskou. Při účasti v soutěžích nezastupujeme jen Sokol ale i propagaci obce Chotěbuz.

Mezi sebe zveme všechny z obce,kteří mají zájem o stolní tenis nejen závodní
i rekreační. Zájemce radí uvítáme každé úterý v 17:00 hod.
Noga Stanislav

KNIHOVNA

K
KN
N II H
HO
OV
VN
NA
A
Výběr knižních novinek za období prosinec 2004 - únor

Román společenský a psychologický
Wood, Barbara: Hvězda Babylonu Egyptoložka Candice pracuje pod vědeckým
vedením profesora Mastere. Profesor jednoho dne
spadne ze schodů a zůstane v nemocnici v kómatu.
Ještě stihne zašeptat Candice pár slov, aby hledala
Hvězdu Babylonu.
Bin Ládin, Carmen: Temné království Málokdo měl šanci nahlédnout do soukromí
arabských šejků. Původcem je žena a jde o
soukromí tak mocné a proslulé rodiny, jakou je
klan Bin Ládinů. Carmen se narodila ve
Švýcarsku. Po matce, která pocházela z perské
aristokratické rodiny, zdědila impulzivní povahu a
ta ji nakonec vrhla do dobrodružství, které
poznamenalo celý její život.
Ajvaz, Michal: Zlatý věk - Kulturněetnologická fikce.
Krepina, František: Amarú, syn hadí. Každý
své břímě. - Publikace obsahuje dva romány.
„Amarú, syn hadí“ líčí osidlování Ameriky.
„Každý své břímě“ je básnickou prózou o lidské
tragédii.
Donnelly, Jennifer: Čajová růže - Podmanivý
román z konce 19. století. Mladá dělnice z balírny
čaje v Londýně má své touhy a představy jak si
17

zařídit budoucnost. Po mnoha peripetiích se jí
životní sen splní.
Ryslerová, Martina: Hra jménem život Mladičká půvabná Zlatka je úspěšná jezdkyně
skokových soutěží. Její úspěchy však někomu
nedají spát.
Eschbach, Andrea: Dokonalý dvojník - Média
rozpoutala aféru na téma klonování lidí. Pod tíhou
jejich argumentů museli dva vědci přiznat, že se
jim před šestnácti lety podařilo naklonovat
člověka.
Denver, Henry: Adopce - Mladá talentovaná
herečka Lori se po dlouhém váhání rozhodne dát
k adopci svého novorozeného syna. V průběhu
dvou let se životní podmínky biologických rodičů
zlepší. Obrátí se na právníky, aby jim pomohli
získat chlapce zpět.
Kontová, Simona: Deník citového vyděrače Někteří muži dokáží udělat šťastnými mnoho žen,
některým se povede udělat šťastnou jen jedinou.
František se této teorii vymyká a úspěšně ničí
život své (pořadí již čtvrté) manželky.
Monyová, Simona: Ženu ani květinou… - Co
všechno zraňuje mužské ego, a co všechno jsou
ženy schopny snášet ve jménu takzvané osudové
Munthe, Axel: Kniha o životě a smrti Sugestivní a dramatický autobiografický román je
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komentářem k životu švédského lékaře, milovníka
umění, spisovatele a pacifisty.
Graham, Heather: Čarovné Vánoce Dojímavý příběh o znovuvzkříšení lásky a
sjednocení rodiny s přispěním zvláštního zázraku.
Procházková, Petra: Frišta - Příběh ženy napůl
Rusky, napůl Tádžičky provdané v Afghánistánu.
Násilí na afgánských Ženách šokuje, jejich svět je
krutý, domácí násilí je na denním pořádku.
Nadžma: Mandle - Životopis z pera arabské
muslimské autorky, která se jako první odvážila
překročit sexuální tabu.

Válečný a politický román
Trew, Antony: Kleberův konvoj - Velitel vlčí
smečky německých ponorek objeví konvoj JW137, který si razí mrazivými vodami cestu
k Murmansku. Německá rádiová komunikace je
zachycena a rozluštěna a velitel torpédoborce
obdrží zprávu, že nepřátelským ponorkám velí
Kleber.

Kriminální a dobrodružný román
Sužuji, Kodži: Kruh - Reportér tokijského
deníku Asakava narazí na případ čtyř mladých lidí,
kteří z nepochopitelných důvodů zemřeli v tutéž
vteřinu na různých místech. Brzy se sám ocitá
v blízkosti chladné náruče smrti.
Frýbort, Pavel: Bodyguard - Detektiv Jareš
ochraňuje manžele Bálkovy, kteří patří mezi
horních deset tisíc. Někdo Je vydírá a hrozí
únosem dcery.
Drezér, Eileen: Zlomená přísaha - Maggie je
zdravotní sestra na traumatologické pohotovosti a
navíc záchranářka, která patří k jednotce rychlého
nasazení. Zjistí, že na pohotovosti někdo vraždí
pacienty kriminálníky. Začne pátrat na vlastní
pěst.

Historické romány
Harrod-Eagles, Cynthia: Anna - První díl
trilogie sleduje osudy anglické guvernantky Anne
Petersovy v Rusku začátkem 19. stol.
Harrod-Eagles, Cynthia: Fleur - Druhý díl
volné rodinné ságy se odehrává v Londýně, v době
konání Světové výstavy. Fleur, dívka z anglické
šlechtické rodiny, se seznamuje s hrabětem
Kirovem, synem Anny Peters.
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Plandy, Jean: Královna této říše - Příběh
nejslavnější anglické královny Alžběty I, dcery
Jindřicha VIII a jeho druhé ženy Anny
Boleynové.
Obermeier, Sigfried: Messalina - Messalina
užívala života plnými doušky, její sexuální
nevázanost znal v Římě každý. Nikdo si však
nebyl jist jejich rafinovaných, často smrtících
intrik.
Parker, I.J.: Pekelný paraván - Napínavý
příběh ze starého Japonska.
Dumas, Alexandre: Vladařova dcera Barvitý román o líbezné de Chartres, druhorozrné
dceři vladaře Filipa z Orleánu. Nepostrádá
překvapení, zvraty, dvorní pletichy, souboje ani
milostné okouzlení.
Serno, Volf: Ranhojičova pouť - Ve
španělském klášteře Campodios vyrůstá nadaný
žák Vitus, který se vzdělává v medicíně. Od
umírajícího opata se dozví, že je nalezenec,
kterého našli před branou kláštera zavinutého do
rudého damašku s vyšitým zlatým erbem, jenž
rozhodně není španělský. Je to jediný odkaz na
mladíkův původ.
Vandenberg, Phillip: Akce Farao - Anglický
archeolog profesor Shelly dostává podezřelou
nabídku. Zmizení jeho sluhy Omara dává tušit
něco o existenci tajné organizace, která má
spadeno na zlato v hrobce Inhotepa.
Lenteric, Bernard: Hiram - Horanovi zachrání
život strašlivá záměna, poté se uchýlí pod jiným
jménem do Egypta. Stává se faraónovým
favoritem, dostane se mu vzdělání a stane se
stavitelem paláců a chrámů. Na scénu přichází
král Šalamoun i královna ze Sáby Balkis

Poezie
Seifert, Jaroslav: Koncert na ostrově - Svazek
obsahuje nová vydání básnických sbírek
z šedesátých let.

Naučná literatura pro dospělé
Rozumět dějinám. Vývoj česko-německých
vztahů na našem území v letech 1848-1948 Češi - Němci - vztahy - 1848-1948 - studie
Jindra, Pavel : Jazyk není nepřítel - Čeština stylistika - funkce komunikativní – příručky.
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Doplňkové texty pro maturanty a další uživatele
českého jazyka.
Johannsen, Rolf H.: Slavné obrazy. 50
nejvýznamnějších maleb dějin umění - Malířství
.- malíři - obrazy - dějiny
Cunningham, Antonia: Impresionisté Impresionismus - umění - Francie - malíři - 19.
stol. - obrazové publikace
Martin, Tim: Surrealisté - Surrealismus umění - svět - malíři - 20. stol. - obrazové
publikace
Klein,
Shelley:
Nejkrutější
diktátoři
v dějinách - Diktátoři - dějiny světové - studie
Colvin, John: Rozhodující bitvy. 21 klíčových
pozemních a námořních střetnutí - Od r. 480
p.n.l. do r. 1943. Válečnictví - operace vojenské dějiny světové -výklady populární
Moravskoslezský kraj. Města a obce
moravskoslezského kraje. - Tradice, historie,
památky, turistika, současnost. - průvodce.
Lalvani, Vimla: Základy jógy. Protahovací
cviky, které posilují, dodávají energii - a zbavují
stresu. Jóga - základy - cvičení - příručky

Příběhy pro děti a mládež
Švankmajerová, Eva: Otesánek - Pohádka o
kloučkovi z pařezu
Řeháčková, Věra: Adamovy a Erikovy
zážitky z Jalovce - Jak to dopadne, když si kluci
opatří vlastní mrak, zahrají si na holiče,
vychovávají kohouta nebo honí pytláky?
Herriot, James: Moje nejmilejší kočičí
historky - Deset příběhů nejslavnějšího
veterináře,tentokrát o kočkách.
Macourek, Miloš: Černý pirát a Darwinova
opice - Úsměvné a humorné putování po moři se
dvěma strýci, půvabnou dívkou Akvabelou a jejím
bratrem Akvafilem.
Wilson, Jacqueline: Lola Rose - Když už to
doma začne být moc nebezpečné, musí si Jani, její
máma a malý bráška Johny rychle sbalit věci a
utíkat uprostřed noci z domova. Příběh o životě
jaký doopravdy je.
Friedrich, Joachim: Čtyři a půl kamaráda a
záhadná nemoc - Na školním výletě všichni
učitelé postupně začnou uléhat do postele
s naprosto záhadnou nemocí. Detektiv Kalle se
19
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spolu se svými kamarády vydává po stopě zlého
činu.

Dívčí román
Brinx, Thomas: Kluci jsou machři, až na
Tima! - Ruby a Alina, nejlepší kamarádky, sní o
baletní dráze, nesnášejí fotbal a už vůbec ne
fotbalisty. A zrovna Ruby kvůli takovému
machrovi ztratí školní batůžek a srdce.
Francková, Zuzana: Ivana - Patnáctiletá Ivana
může být se svým životem na první pohled
spokojena. Nikdo však netuší, že má velký, jen
těžko řešitelný problém.
Lanczová, Lenka: Kapky rosy - Sympatická a
trochu nesmělá Karolína si představuje prázdniny
strávené s knížkami a ostatními koníčky společně
s rodiči a mladší sestrou na chalupě. Záhy se
přesvědčí, že tyhle prázdniny rozhodně nebudou
nudné.

Naučná literatura pro mládež
Bauer, Jan: Vládci českých zemí - Země
České - panovníci - biografie
Motlová, Milada: Praha známá í neznámá Praha - zajímavosti - památky - přehledy
Havel, Jan: Peníze do kapsy - Peníze - měny
evropské - peněžnictví - bankovnictví - historie současnost - výklady populární
Sís, Petr: Strom života. Kniha o životě
přírodovědce, geologa a myslitele Ch. Darwina
- Darwin,
Charles Robert (1809-1882)
přírodovědec britský
Černý, Jiří: Kolik váží lidská hlava? Znalosti všeobecné - zajímavosti - výklady
populární
Od letošního roku nabízí knihovna novou
službu. Jedná se o cirkulační knižní fond české
literatury z Regionální knihovny v Karviné. Jak
už sám název napovídá, knihy budou cirkulovat
mezi knihovnami. Soubor o 40 knihách bude
knihovně zapůjčen na půl roku, pak bude
vyměněn jiným souborem. Konstatuji, že jsou zde
velmi zajímavé tituly.
Jana Fajkusová, místní knihovna
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Činnost sboru dobrovolných hasičů v Chotěbuzi za období
Leden – březen 2005

Leden 2005
Školení výjezdové jednotky podle plánu činnosti
na měsíc leden. Příprava na hasičský ples konaný
12.2. 2005.
29.1. na okresním sdružení v Karviné Hranicích
úspěšně absolvovali naši členové zkoušky Hasiče
II.stupně a Strojníka SDH.
Únor
Školení výjezdové jednotky podle plánu činnosti
na měsíc únor
5.2. výroční valná hromada okrsku Český Těšín
Dne 12.2. jsme společně se sousedním sborem
hasičů SDH Zpupná Lhota - Podobora uspořádali
tradiční Hasičský ples v místním kulturním
a společenském domě v naší obci. Na plese
proběhlo vystoupení profesionálních tanečníků
,,break dance“, dále tanečního páru, kteří předvedli
společenské, latinskoamerické tance. Vystoupení
bylo odměněno bouřlivým aplausem přihlížejících
hostů. K plesu neodmyslitelně patřily kotilióny,
papírové čepice a pro dívky, ženy květiny.
O půlnoci se tradičně losovala bohatá tombola.
O tom, že se celá akce vydařila, svědčí i fakt, že
řada hostů se bavila až do brzkých ranních hodin
pod taktovkou hudební skupiny Dora Band.
Poděkování patří samozřejmě i sponzorům, kteří
věnovali ceny do tomboly : Sdružení Barny
Team, Tozos, potraviny-Rela, Casel, Staseko
Plus, řeznictví Bojko, DDD pí. Buzková
a pí.Kohutová, Harok,
Cammi,
Euro
restaurant, Frawil - Bohumín, Kumax, Baci,
res. U Líp,
p. Supík
Luboš,
chlazení
p. Morcinek,
Sidostavby,
Drůbežárna Podobora, Obklady - Podobora, potraviny Hanzelka, Penzion - Pod Zámkem, Markogalanterie, pizzerie Verdi, pí. Szonovszká,
Dora Band, p. Morcinek.
Oba dva sbory hasičů děkují všem členům
a přátelům, kteří se podíleli na naší celoročně
připravované akci. Těšíme se, opět na spolupráci
a setkání 11.2. 2006 na hasičském plese
v Chotěbuzi.

Březen – měsíc požární bezpečnosti
Školení výjezdové jednotky podle plánu
činnosti na měsíc březen
8.3. jsme uspořádali besedu v Základní 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.
Příprava na 5. ročník hasičského táboru, který se
uskuteční v období 9.7. - 16.7. 2005 v ústřední
hasičské škole v Jánských Koupelích okr. Opava
Příprava na další měsíce:
příprava hasičské techniky a auta na letní
období
Od 25.3. v pátek od 16,30 hod., příprava
mladých hasičů na jarní část hry Plamen podle
CTIF.
Příprava mužů na okrskové kolo v Českém
Těšíně
11.6. - soutěž v požárním útoku o putovní
pohár obce Chotěbuz, spojenou se
Zahradní slavnosti u hasičské zbrojnice
v Chotěbuzi
12.6. - 2. ročník soutěže mladých hasičů
v kategorii mladší, starší u hasičské zbrojnice
v Chotěbuzi
Velkým úkolem každého SDH je zlepšit práci
s dětmi, mládeži a to i ve spolupráci s rodiči, kteří
své děti podporují. Tato práce spočívá seznámit
děti s práci hasičů jak dobrovolných tak
profesionálních. Mládež u SDH dělíme do
kolektivu :
Přípravka – děti do 6let
Mladší – od 6 do 11let
Starší – od 11 do 15let
Dorost – od 15 do 18let
Mládež hasičů se učí spousty věcí jako jsou :
hasičské značky, uzly, práce s mapou a buzolou,
zdravověda, střelba ze vzduchovky, práce
s hasičskou technikou a nářadím.
S mládeží se jezdí na různé pohárové, okrskové,
okresní soutěže, účastní se různých školení,
expedicí, jezdí na výlety a jednou ročně se
zúčastní Hasičského táboru.
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V případě zájmu o kolektiv
mladých hasičů nebo přihlásit Vaše
dítě, můžete se informovat tel.
732 215 360 nebo osobně se dostavit
na trénink od 25.3. vždy v pátky od
16,30 hodin k has. zbrojnici
v Chotěbuzi. Srdečně Vás zvou
vedoucí mládeže Pavel, Katka,
Pavla.
- pako -

Jeden ze tří soutěžních obrázků,
nakreslila Tereza Farníková,
mateřská škola

PŘÍSPĚVKY OBČANŮ
*** Články nejsou nijak gramaticky ani slohově upravovány a náplň příspěvků se nemusí shodovat s názorem vydavatele. ***

Vážený pane starosto,
Dovolte mi tímto, abych Vám a všem těm,
kteří se podílejí na odklízení sněhu s obecních
komunikací,
upřímně
poděkoval.
Obec
Chotěbuz byla oproti jiným velkým městům,
jako např. Havířov nebo Karviná, vzorně
připravena na zimu. Na hlavních tazích do
sousedních měst byla vrstva sněhu, kdežto v naší
obci byla vozovka už poněkolikáté vyplužena i
posypána štěrkem. Člověk to nejvíce ocení, když
ráno či během dne nebo večer se potřebuje
dostat domů. V kalamitních situacích jezdil
traktor ve dne i v noci, aby občané se dostali z a
do svých příbytků, děti do škol a autobusová
linka měla hladký průjezd.
MUDr. Alexander Wolf, Chotěbuz
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Dovolte mi, abych zde vyzdvihnul osobně
Vás, který mi pomohl v sobotu 12. 2. 2005 ve
večerních hodinách, když jsem se přes rozbředlý
sníh nemohl dostat domů. Přestože byl víkend,
kdy obyčejně každý z nás relaxuje a čerpá
energii na nový pracovní týden, jste přesto
zorganizoval
do
hodiny
zprůjezdnění
komunikace Myslivecká. Byl jsem víc než mile
překvapen. Vaší ochotou a operativností řešit
daný problém. Svou funkci starosty jste splnil
víc než na výbornou. Právem Vám patří za
vstřícnost a obětavost, jež projevujete vůči svým
občanům, náležitý dík.
S přáním všeho dobrého v roce 2005
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