Čtvrtletník naší obce
PODZIM 2008
Ročník 11, číslo 3

Vážení spoluobčané,
Skončil čas prázdnin a dovolených a Vám se dostává do rukou podzimní
vydání našeho informačního zpravodaje. Děti již mají první školní dny za sebou
a my ostatní už abychom se připravovali na zimu. Ano, i když kalendářní léto ještě
trvá, podzim už hlasitě klepe na dveře. S podzimem je tu jakoby nová tradice, kdy
úvodní článek mám tu čest napsat opět já.
V loňském roce jsem Vás na tomto místě informoval o problematice týkající
se vypouštění odpadních vod do vod povrchových.
Letošní léto bylo ve znamení oprav místních komunikací, které na obci
prováděla firma Dopravní stavby Ostrava a její subdodavatelé. Na ulicích
Vídeňská a K Oboře byl položen nový asfaltový povrch a na mnoha dalších
komunikacích byly opraveny výtluky. Tímto bych Vám chtěl poděkovat za mnohé
podnětné připomínky k opravám komunikací. Zároveň mi dovolte, abych na tomto
místě upřímně poděkoval panu Jaroslavu Asficírovi za jeho odbornou a vysoce
profesionální pomoc při komunikaci s dodavatelem stavby a při kontrole
prováděných prací. Zároveň děkuji všem občanům bydlícím v blízkosti
opravovaných ulic za jejich trpělivost a pochopení při zhoršené dopravní
dostupnosti.
Naše opravené komunikace však svádějí některé řidiče k rychlé jízdě. Chtěl
bych poukázat na jeden nebezpečný jev, který se nám rozšiřuje v naší obci. Již
několikrát jsme obdrželi stížnosti, že po obci se pohybují jezdci na čtyřkolkách.
Bohužel na těchto strojích jezdí kromě dospělých také náctiletí kluci, tedy bez
řidičského oprávnění a navíc vysokou rychlostí v nepřehledných místech, to už se
dostáváme za hranice zákona. Rád bych na tomto místě požádal rodiče těchto dětí,
dohlédněte na to, co Vaši potomci dělají ve volném čase.
A na všechny ostatní apeluji, buďme k sobě navzájem ohleduplní,
neobtěžujme se vzájemně hlukem a nebezpečnou jízdou na čtyřkolkách,
motocyklech apod., dodržujme rychlost a respektujme dopravní značení. Vždyť
komunikace v naší obci nejsou závodním okruhem a dopravní policie je už
o tomto palčivém problému v naší obci informována.
Doufám, že těmito informacemi Vám nepokazím začínající podzim, kdy
příroda kolem nás se vybarvuje a lesy nám možná nabídnou kromě romantických
procházek i nějakou tu houbovou úrodu. Meteorologové nás sice straší, že letos už
babí léto nepřijde, ale doufejme, že se jako obvykle budou plést a nás všechny
čeká vydařený podzim a co nejpozdější zima.
Přeji Vám všem krásný podzim a úspěšnou sklizeň úrody.
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Adresa:

Ing. Martin Pinkas

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

- starosta obce

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

Telefon:

558 733 131

Fax:

558 733 132

IČO:

673 391 58

E-mail:

chotebuz@volny.cz

Web:

www.chotebuz.cz

Bankovní spojení:

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

Úřední hodiny:

pondělí, středa
8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00 hod

1.5.2008 byla zahájena sezóna pro vstup do hlásky
u zámku v Chotěbuzi.
Provozní doba: So 10:30 – 16:00 hod
Ne 10:30 – 15:00 hod
V případě zájmu o vstup do hlásky volejte na tel. č.
604 751 738 - p. Kosarz. V ceně 10,- Kč je zahrnuta i
pohlednice obce Chotěbuz.
Provoz knihovny
pondělí 15 – 19
Provoz internetového centra pondělí 15 – 19
pátek 15 – 19

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

Narození :
V květnu se narodily:

Kristýna ŘEZNÍČKOVÁ
Sofie KISZOVÁ

V červnu se narodili:

Milan ŠTEFEK
Iveta BLATONOVÁ

V červenci se narodili:

Jan KAPUSTA
Tomasz SŁOWIACZEK

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

Jubilanti :
V srpnu jubileum oslavili:

František ČMIEL
Helena ŠEVČÍKOVÁ

V září jubileum oslavili:

Jan WANIA
Miroslav VOREL

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

Úmrtí :
V červenci nás opustila:

Emílie SZKANDEROVÁ

88 let

Projevujeme zarmoucené rodině,
všem blízkým a přátelům upřímnou
soustrast.

Chtěli bychom poděkovat všem, kteří dosud zapůjčili fotografie pro připravovanou prosincovou výstavu
o historii obce a dovolujeme si požádat všechny, kteří mají fotografie nebo zajímavé dokumenty o historii obce
o jejich laskavé zapůjčení (fotografie budov, kulturních a společenských událostí, plesů, dožínek, hasičských
jednotek, z činnosti organizací, atp.). Všechny materiály budou po ukončení výstavy navráceny. Děkujeme.
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Výňatek
z

USNESENÍ
ze 14. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz ze dne 16. 9. 2008
komunikací ve výši 300,- Kč splatných při podání
Zastupitelstvo obce
žádosti a doplatek 2,- Kč za bm komunikace za sezónu,
schvaluje
splatné po skončení zimní sezóny 2008/2008,
prodej pozemků č. 357, 360, 361, 363 a 366 k. ú.
schvaluje
Chotěbuz o celkové výměře 2.303 m2 panu A. W.,
přijetí investiční účelové dotace ve výši 300.000,- Kč
bytem Karviná za cenu 85 200,- Kč,
z rozpočtu Moravskoslezského kraje v roce 2008 na
schvaluje
„Rekonstrukce místních komunikací Chotěbuz“ a pověprodej pozemku p. č. 124/2 k. ú. Chotěbuz o výměře
řuje starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace,
19.000 m2 firmě SeaReal s. r. o. Orlová – Poruba za
odmítá
celkovou cenu 2.470.000,- Kč,
v souladu s usnesením č. 3/11/2008 všechny nabídky na
neschvaluje
prodej části pozemku 502/2 k. ú. Zpupná Lhota,
záměr prodeje pozemků p. č. 661 a 662 k. ú. Zpupná
schvaluje
Lhota,
záměr předložit jako projektový partner projekt „Hasiči
schvaluje
bez hranic“ formou projektové žádosti o finanční
firmu GAB-ROŽ s. r. o., Český Těšín na provádění
podporu v rámci Operačního programu přeshraniční
zimní údržby v období 2008/2009 a další firmu Farma
spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 –
Stonava jako náhradníka na provádění zimní údržby,
2013,
pověřuje
místostarostu k podpisu smlouvy a k upřesnění tras
zimní údržby v období 2008/2009,
schvaluje
paušální platbu za odhrn sněhu ze soukromých

schvaluje
smlouvu o zajištění zpětného odběru elektrozařízení
prostřednictvím jejich mobilního svozu s firmou
ASEKOL Praha 4.

Odhrn soukromých komunikací
v zimním období 2008/2009

Projekt
„Zelená obec“

Občané, kteří mají zájem o odhrn sněhu na soukromých příjezdových
komunikacích v rámci zimní údržby si mohou podat žádost na Obecní úřad
v Chotěbuzi. Formulář žádosti je k dispozici na Obecním úřadě a od 1.10.2008
rovněž ke stažení na internetových stránkách www.chotebuz.cz v sekci
„Formuláře ke stažení“.
Cena za odhrn sněhu ze soukromých cest za zimní období je stanovena
paušální platbou 300,- Kč, která je splatná při podání žádosti a částkou 2,- Kč
za bm komunikace, která bude splatná po konci zimního období.
Pokud bude odhrn technicky možný, rádi Vám vyhovíme. Na závěr jen
upozorňujeme, že odhrn soukromých cest bude prováděn až po zprůjezdnění
hlavních obecních komunikací.

Obec Chotěbuz se zapojila
do unikátního projektu „Zelená
obec“, v rámci něhož poskytuje
svým občanům možnost zbavit
se vysloužilých elektrospotřebičů prostřednictví sběrného
boxu, čímž výrazně přispěje
k ochraně životního prostředí.
V přízemí budovy Obecního
úřadu se nachází plastová
nádoba, do které mohou občané
vhazovat nepotřebný elektroodpad a elektrozařízení jako
např. fény, klávesnice, el.
hračky,
mobilní
telefony,
kalkulačky, baterie, holící strojky, vrtačky, fotoaparáty, toustovače apod.
Do této nádoby se nesmí
vhazovat:
zářivky, žárovky, televize,
monitory, stolní počítače, auto
baterie.

Upozornění

V rámci reorganizace operačních středisek
Hasičského záchranného sboru ČR dojde od 30.9.2008 k útlumu operačního
střediska Karviná. Jeho funkci převezme sektorové operační středisko Frýdek
– Místek.
V praxi to znamená, že volání na tísňovou linku 150 z pevné linky budou
od 30. 9. 2008 směrována na středisko ve Frýdku – Místku. Rozmístění
zásahových jednotek se nemění, jen bude jejich vysílání pro okresy Karviná,
Frýdek – Místek a Nový Jičín řízeno centrálně ze střediska Frýdek – Místek.
Při volání na 150 z mobilního telefonu se jako dosud dovoláte na středisko
Ostrava, odkud budete přesměrováni.
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Plán sběru a svozu nebezpečných odpadů
Dne 8. 11. 2008 bude v naší obci probíhat sběr
nebezpečného odpadu.
hodina
8:00 - 8:30
8:40 - 9:10
9:20 - 9:50
10:00 - 10:30
10:40 - 11:10
11:20 - 11:50

stanoviště sběru
Podobora - parkoviště u nádraží
Zpupná Lhota - evangelický hřbitov parkoviště
Zpupná Lhota - obecní úřad - dvůr
Chotěbuz před zámkem vedle brány
Chotěbuz konečná autobusu
Chotěbuz Na Vyrubané u motorestu

Provádíme sběr těchto nebezpečných odpadů:
Barvy a ředidla včetně obalů jimi znečištěných,
lepidla a pryskyřice, kyseliny a hydroxidy, čistící
a odmašťovací
prostředky,
oleje
(mimo
potravinářských), fotochemikálie, zahradní chemie
(zejména pesticidy), monočlánky a autobaterie,
zářivky a výbojky, obaly se zbytky chemikálií,
rtuťové teploměry, léky a léčiva, ledničky,
mrazničky, hasící přístroje s obsahem freonů,
televizory, rádia a počítače (do sběrny budou
odebrány i pneumatiky).

POZOR !!! Odpady objemné nebudou odebírány - jedná se o starý
nábytek, koberce, plastové nádoby, sporáky, matrace apod.
Svozu tříděného odpadu probíhá:
PLAST

1. čtvrtek

každý měsíc

PAPÍR

2. čtvrtek

pouze lichý měsíc

SKLO

3. čtvrtek

každý měsíc

Občanské sdružení sociálních a finančních
poraden spolu s krajskou radou svazů
důchodců informuje
Finanční poradnu mohou využívat držitelé průkazů
ZTP, ZTP/P, senioři, sociálně slabší rodiny a rodiny
s dětmi.

Občanské průkazy
Blíží se konec platnosti občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31.12.2003.
Pro občany narozené před 1.1.1936 platí výjimka –
občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu
platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena
bez omezení“, zůstávají nadále platné.

Pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P nabízíme sjednání slev: • na pojištění domácnosti • na pojištění
nemovitosti • na pojištění zákonné a havarijní osobních automobilů • na pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli
Pro ostatní klienty Finanční poradny nabízíme pomoc při sjednávání slev: • na elektrickou energii
u vybraného dodavatele • na dodávku plynu u vybraného dodavatele • na pohonné hmoty v síti vybraných
čerpacích stanic • na služby vybraného mobilního operátora, pevné linky • na pojištění domácnosti a nemovitosti
• na zákonné a havarijní pojištění osobních automobilů
Rovněž nabízíme pomoc při prevenci neregulovaných subjektů: • prevenci předlužení a exekucí • prevenci před
nebankovními úvěry s možným dopadem na slabší sociální skupiny lidí
V případě zájmu vezměte s sebou: • průkazy ZTP, ZTP/P • roční účtovací fakturu za el. energii, plyn a lístek
SIPO • fakturu za služby Vašeho mobilního operátora ( mobilní i pevné linky) • pojistné smlouvy na domácnost
a nemovitost • smlouvy zákonného a havarijního pojištění osobních automobilů • smlouvy penzijního, úrazového,
životního pojištění a stavebního spoření.
kontaktní místo
úřední den
telefon

Rada seniorů, Českobratrská 18, Ostrava
čtvrtek 9 – 12 hod.
739 623 273, 733 677 013
NEPLAŤTE VÍC NEŽ JE TŘEBA
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Fotbalový turnaj „O pohár obce Chotěbuz“
1. Brokar
2. Autodoprava Marcel Wloch

Dne 13.9.2008 proběhl XI. ročník fotbalového turnaje
„O pohár obce Chotěbuz“. Kulturní komise děkuje všem
pořadatelům a organizátorům turnaje. Letos se o pohár utkalo 16
mužstev, která se umístila v konečném pořadí takto:

3. Stolařství Szapalek-Rochl
4. Hřbitovní správa Jiří Bolek
5. SDH Chotěbuz „B“
6. SDH Chotěbuz „A“
7. TJ Sokol Chotěbuz
8. Casel CZ Co. s.r.o
9. Motorest na Vyrubané
10. Zednictví Noga „žehličky“
11. PZKO Chotěbuz
12. Skania Karel Szpalek
13. DDD Buzková –Kohutková
14. AS Roma
15. Prodrinks s.r.o
16. SDH Zpupná Lhota
Nejlepší brankář Tomáš Cichý z mužstva Brokar. Nejlepší střelec Pokorný Jiří z mužstva Stolařství Szpalek-Rochl.

V prosinci se uskuteční tradiční

Vánoč
Vánoční koncert
tentokrát v pátek
v sále SK S Chotěbuz.

19.12.2008 v 17:00 hod.
N a koncert jste všichni srdečně zváni.
za kulturní výbor R . B uczková

Činnost Sboru dobrovolných hasičů Zpupná Lhota-Podobora
Dne 26. července jsme u Požární zbrojnice uspořádali naší pohárovou soutěž. Byla to zdařilá akce i počasí nám
přálo. Poprvé po dlouhé době nám hrála živá hudba. Všechna cvičící družstva se snažila, za Zpupnou Lhotu
startovala dva družstva a to cvičící družstvo, které skončilo na krásném 3 místě a družstvo „starších hasičů“, kteří
obsadili pěkné 6 místo. Z celkového počtu 12 družstev.
Dne 2. srpna se konal jednodenní zájezd do Mostu u Jablunkova – Chata Studenična s dalším výšlapem na
Girovou. Zájezdu se zúčastnilo i 5 členu sousedního družstva z Boguszowic. Všichni byli spokojení. Sbíraly se
hřiby, borůvky a zúčastnění se koupali na koupališti u chaty. Počasí nám velice přálo.
Kromě brigádnických hodin, také mladí hasiči, pod vedením velitele Romana Šonovského, pečovali o požární
techniku, starali se a opravovali hasičské auto, motorovou stříkačku, aby jim to na soutěžích fungovalo.
Každý měsíc se rovněž konalo školení výjezdové jednotky a to dle plánu činnosti.
Výsledky cvičícího družstva:
10.5.2008
14.6.2008
14.6.2008
21.6.2008
29.6.2008
12.7.2008
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Okrsek Český Těšín
Orlová - město, O pohár
Orlovských novin
Chotěbuz (THL)
Horní Žukov (THL)
Č.T. Mosty (THL)
Mistřovice (THL)

3.místo
6.místo
4.místo
3.místo
3.místo
6.místo (NP)

26.7.2008
2.8.2008
16.8.2008
23.8.2008
29.8.2008

Zpupná Lhota (THL)
Hrádek
Stanislavice
Něbory
Chotěbuz noční

jednatel

3. místo
3. místo
7. místo (NP)
3.místo
1.místo
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Jubileuszowy rok PZKO Kocobędz
Polski Związek Kulturalno – Oświatowy
w Czechosłowacji obchodził 60 – lecie swego isnienia.
Koło PZKO w Kocobędzu powstało w dziesięć lat
później, wskutek podziału istniejącego już w gminie
koła, zrzeszającego członków Ligoty, Podobory i Kocobędza. Obchodzimy zatem 50 – lecie powstania Koła
PZKO Kocobędz II. W tym roku minęło również 10 lat
od chwili oficjalnego otwarcia naszego Domu PZKO.
Zarząd koła postanowił przypomnieć te rocznice
i urządzić 5 lipca Festyn Jubileuszowy. Obchody
jubileuszowe rozpoczęły się od uroczystego zebrania w
świetlicy. Na wstępie zespół dziecięcy, pod
kierownictwem pani Danuty Wacławik, wystąpił
z programem kulturalnym. Po programie prezes koła,
pan Władysław Martynek, przedstawił zebranym
krótką historię koła. Pierwszym prezesem był pan
Franciszek Gociek. Od początku prężnie działał zespół
teatralny. Pierwsze przedstawienia odbywały się
w gospodzie, „U Justyny“, na prowizorycznej scenie
zbitej z desek. W latach późniejszych koło znalazło
swoją siedzibę w domu pana Poloka. Przedstawienia
odbywały się w sali kina, na wybudowanej scenie. Po
śmierci właściciela domu członkowie spotykali się w
domach prywatnych. W 1986 roku udało się wynająć
dla potrzeb koła budynek przy miejscowej szkole,
później zaproponowano nam kupno tego budynku.
Przebudowa wymagała wiele pracy, ale dzięki
ofiarności wielu członków, udało się dostosować
budynek do naszych potrzeb. W dniu 13 czerwca 1998
roku odbyła się się uroczystość otwarcia naszego
własnego Domu PZKO. Dom staramy się
unowocześniać i obywają się tu różne imprezy naszego
koła.Obecnie świetlica jest wykorzystywana niemal co
tydzień, nie tylko przez członków naszego koła, ale

przez obywateli gminy a nawet z dalszej okolicy. Jest
to również zasługa gospodarza świetlicy, pani Danuty
Wacławik, która przy współpracy z paniami z Klubu
Kobiet, utrzymuje świetlicę we wzorowym stanie.
W świetlicy urządzamy szereg własnych imprez –
odczyty, smażenie jajecznicy, pieczenie placków.
Imprezy na większą skalę urządzamy wspólnie
z Kołem
PZKO
Ligota,
z
którym
ściśle
współpracujemy. Nie sposób tu wymienić całej
działalności i wszystkich imprez, które odbyły się na
przestrzeni ubiegłych lat. Na zakończenie wystąpienia
prezes
podziękował
wszystkim
bezimiennym
członkom, którzy ofiarnie pracowali dla dobra związku.
Dalszym punktem programu było odznaczenie
zasłużonych członków, którym prezes ZG PZKO pan
Zygmunt Stopa, wręczył brązowe, srebrne i złote
odznaki PZKO. Najwyższe odznaczenia związkowe
otrzymali pani Aniela Kisza, państwo Marta
i Franciszek Juzofowie i pan Władysław Niedoba. Pan
Gustaw Walek, jeden z założycieli i najbardziej
aktywny działacz MK PZKO, otrzymał Medal za
zasługi. Uroczysty obiad, przygotowany przez panie
z Klubu Kobiet, zakończył część oficjalną.
Niestety pogoda spłatała nam figla, rzęsisty deszcz
nie pozwolił na kontynuowanie obchodów w ogrodzie
przy świetlicy. Jednak organizatorzy liczyli się z taką
możliwością i festyn odbył się w Ośrodku Kultury
i Sportu w Ligocie. Z krótkim programem wystąpił
zespół taneczny „Olza“, do tańca przygrywała orkiestra
„Forum“. Były smaczne kołacze domowej roboty
i przysmaki z grilla.
Za Zarząd MK PZKO Kocobędz

Stanisława Martynek

TJ SOKOL Chotěbuz oddíl stolního tenisu
V srpnu oddíl stolního tenisu vstoupil do
sezóny 2008 - 2009 pravidelnými tréninky
v úterý a středy.
6.9.2008 – oddíl uspořádal pro hráče
a zájemce tréninkové soustředění, které vedl
zkušený hráč a trenér Pavel Steffek.
Soustředění se zúčastnilo 14 hráčů.
V říjnu začínají regionální soutěže
družstev do kterých jsou přihlášena 2
družstva.
Regionální přebor družstvo A - budou reprezentovat náš oddíl tito hráči: Ervín Zajonc, Radek Kidoň, Tomáš
Suchy, Petr Noga, Roman Szonowski, Čestmír Erban, Tomáš Herník, Jiří Koňařík, Stanislav Pinkava, René Bican.
Regionální soutěž družstvo B - budou reprezentovat náš oddíl tito hráči Roman Szonowski, Čestmír Erban,
Jaroslav Michejda, Tomáš Herník, Jiří Koňařík, Stanislav Pinkava, Stanislav Vincour, Jan Kavický, René Bican.
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Přehled utkání doma:
Středa
8.10. 2008
Úterý
28.10.2008
Středa
29.10.2008
Úterý
11.11.2008
Středa
12.11.2008
Úterý
9.12.2008
Středa
10.12.2008

7:30 Sokol Chotěbuz A - SK Slávia Orlová C
16:00 Sokol Chotěbuz B - CSVČ Havířov C
17:30 Sokol Chotěbuz A - KLUBsten Karviná B
16:00 Sokol Chotěbuz B - CSVČ Havířov C
17:30 Sokol Chotěbuz A - TJ ČSA Karviná B
16:00 Sokol Chotěbuz B - KLUBsten Karviná D
17:30 Sokol Chotěbuz A - CSVČ Havířov A
16:00 Sokol Chotěbuz B - KLUBsten Karviná C
17:30 Sokol Chotěbuz A - SKST Baník Havířov E
16:00 Sokol Chotěbuz B - TTC Siko Orlová D
17:30 Sokol Chotěbuz A - TJ VOKD Karviná –
Darkov B
16:00 Sokol Chotěbuz B - Sokol Dětmarovice B
17:30 Sokol Chotěbuz A - SKST Český Těšín B

Z oddílu přestoupila na hostovaní do Polska hráčka
Andrea Kavická kde bude hrát 2 ligu žen za MKS
Cieszyn přejeme ji hodně úspěchu a věříme, že nabude
hodně zkušenosti které pak uplatni v našem oddíle.
Přehled utkání a další podrobné informace na:
http://www.pinec.info/, http://www.chotnet.net/tjsokol/
Zveme všechny příznivce stolního tenisu v Chotěbuzi
aby přišli povzbudit naše hráče na utkaní doma. Radí
mezi sebou uvítáme zájemce, kteří mají zájem jak
o zavodní tak rekreační stolní tenis.
Tréninky v úterý 16:30 – 19:00 hod. družstvo A-B
středa 16:00 – 19:00 hod mládež a smíšená družstva.
Stanislavl Noga

Rozvrh cvi
Chote
ečbuz 2008/2009
cvicčení
ení TJ Sokol Chot
Den
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek

Hodina
15:00-18:00
17:00-19:00
18:00 -19:30
19:00-21:00
17:00-19:00
19:00-21:00
17:00-19:00
19:00-21:00

KNIHOVNA

Šachy Klubovna TJ 1.pondělí
v měsíci
Stolní tenis
Joga Banketka
Volejbal
Stolní tenis
Nohejbal
Cvičení dětí
Florball

J. Chmiel
S. Noga
Baron
R. Bušfy
S.Noga
Pavlita
M. Bohdalková
R. Siuda

Knižní novinky - za období červenec - září 2008

Román společenský a psychologický
Nazer, M.: Slzy ticha - Pokračování pravdivého příběhu.
Byla jsem otrokyní. Hrdinka a autorka po dlouhém úsilí
získala azyl a britský pas. Konečně je svobodná, přesto
nesmírně trpí odloučením od svých blízkých.
Franck, K.: Černý oheň - Josephine vede luxusní
a bezstarostný život v Los Angeles. Jednoho rána se všechno
změní. Její dvojče Angelina, která pracuje ve Rwandě, beze
stopy zmizela v pralese. Josephine okamžitě odjede do
Afriky, ale brzy zjistí, že ji čeká nebezpečné období.
Hi11iges, LM.: Bílá čarodějka - Moje africké
dobrodružství. Je možné, aby se sotva dospělá dívka
z Německa stala skutečnou bílou čarodějkou v Africe? Zdá se
to k nevíře, přesto je spletitý příběh devatenáctileté Ilony
pravdivý.
Hi11iges, LM.: Volání Afriky - Hana žije v Německu ve
spokojeném manželství s Keňanem Mikem a jeho desetiletým
synovcem do té doby, než je Mike povolán k umírajícímu
otci a malého Kena vezme do Afriky s sebou.
Lansens, L.: Děvčata - Osud Rose a Ruby, siamských
dvojčat, která jsou spojena hlavami.O dvojčata se stará teta
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Lovey, zdravotní sestra, která odmítá na ně pohlížet jako na
znetvořené či postižené děti.
Morgan, M.: Poselství od protinožců - Příběh americké
lékařky, která osobně poznala život jednoho domorodého
australského kmene.
Gounelle, L.: Muž, který chtěl být šťastný - Kniha je
nejpoutavějším dobrodružstvím, jaké si člověk může
představit - objevování sama sebe. Zážitky změní váš život
a stanou se klíčem k životu, o kterém jste vždy snili.
Gordon, N.: Šaman Román o válce a míru, o lásce
a nenávisti, o přátelství a zradě, o rozumu a víře, o demokracii
a zvůli - Kniha nabitá dějem a prošpikovaná jemným
humorem a ještě jemnější erotikou - to vše je Šaman, další
z románů, který sleduje osudy skotské lékařské dynastie
Coelů v průběhu dějin.
Kundera, M.: Žert - Na pozadí historických událostí let
1948-1964 se rozehrává příběh člověka, do jehož života
zasáhl nemístný žert.
Kundera, M.: Nesnesitelná lehkost bytí - Dvaadvacet let
od prvního francouzského vydání vychází román poprvé
v ČR. Román sleduje osudy dvou mileneckých párů,
reflektuje období tzv. Pražského jara 1968, srpnové okupace
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a následně normalizace, a to jak z hlediska osob žijících
v Československu, tak emigrantů.
Kundera, M.: Směšné lásky - Povídková sbírka, která
přichází znovu na české čtenářské stoly, aby obohatila své
starší i nové příznivce autorovou radostí z vyprávění,
fabulování a kombinování a přiměla k zamyšlení nad situací
soudobého člověka zanechaného truchlivým pokusům řídit
vlastní i cizí životy.
Beaumont, M.: Jak nepřežít vlastní smrt - Vtipný
a čtivým způsobem sepsaný román, v němž autor nešetří
černým humorem, přesvědčivý zásluhou dialogů a četným
ironickým postřehům hlavního hrdiny.
Hanibal, 1.: Čáry života - Vyprávění o rozdílných
postojích dvou žen, které se střídavě přitahují a zároveň
dostávají do ostrých střetů.
Příběhy pro ženy
Roberts , N.: Zkouška důvěry - Reece se po těžkém
traumatu rozhodne přestěhovat do malého města u jezera
uprostřed Skalistých hor. Seznamuje s přátelskými obyvateli i
sympatickým spisovatelem Brodym. Ale i tady panuje klid
pouze zdánlivý.
Roberts, N.: V pravou chvíli - Policejní vyjednavačka
Phoebe každý den nasazuje život při řešení nebezpečných
krizových situací. Je proto ráda, když se seznámí se
sympatickým Duncanem.Jejich sbližování je nenadále
narušeno násilnou událostí.
Lowell, E.: Růžové údolí - Reba se těžce vyrovnává se
smrtí přítele, který jí pomohl z krize po rozvodu. Chce na
památku vydat publikaci o Jeremyho sbírce uměleckých
předmětů. Při fotografování exemplářů se seznámí
s hledačem drahých kamenů. Rebu čeká nebezpečné
dobrodružství, ale také šokující odhalení.
Lowell, E.: Safirová kletba - Kate se naskytne životní
příležitost vybrousit safíry nevyčíslitelné hodnoty. Pojmenuje
je Sedm hříchů a věří, že konečně získá reputaci jako
brusička diamantů. Během přepravy hotové zakázky se ztratí
kameny i kurýr.
Kirkwood, K.: Jeho sličná paní - Romantický milostný
román jehož děj se odehrává koncem 12. stol. Na území
dnešní Anglie a Francie. Líčí osudy Any, které rytíř Royce de
Warrene zachrání život.
Fielding, J.: Zachráníš mě ráno - Mrazivý a napínavý
příběh plný zvratů a falešných stop se odehrává v zapadlém
´floridském městečku, kde se nikdy nic neděje a kde byla
brutálně zavražděná nejkrásnější studentka střední školy.
Cabot, M.: Princezna Mia - Mia je pozvána na galavečer
elitní společnosti mocných obchodnic. Odhalí staré rodinné
tajemství, dávno zapomenutý deník.
Hildebrandt, 1.: Idun - Světem se jako požár šíří černý
mor. Nevyhne se ani kraji kmene Ásů. Tór je naprosto
bezmocný, když Ásové začnou umírat. Prokletí může zlomit
jedině Freya, kněžka, kterou Tór před lety miloval a nikdy
nezapomněl, že ho opustila.
Crosse, T.: Dívka od řeky - Elizabeth se učí od matky
sbírat a používat léčivé byliny. Po její smrti převezme místo
ošetřovatelky u Joasiaha Panceroowa a nastěhuje se do jeho
sídla. Nečekaně se vrátí jeho syn Richard, těžce zraněný
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a s malou dcerkou. Elizabeth pečuje o oba pacienty. Josiah
zemře a Richard ji požádá, aby opustila dům ...
Coulter, C.: Nebezpečná vášeň - Modrooká plavovláska
Henrietta je sice křehká dívka, ale má v sobě víc odvahy než
mnohý muž. Oplakává smrt svého bratra, který padl v bitvě
pod Waterloo. Dozví se, že do války odešel kvůli podlým
intrikám markýze z Oberlonu. Rozhodne se pomstít...
Akční a dobrodružný román
Vandenberg, P.: Sixtinské spiknutí - Při restaurování
Michelangelových fresek v v Sixtinské kapli je objeven
záhadný nápis. Od toho okamžiku jedna záhada stíhá druhou.
Kdokoli se přiblíží k řešení, zemře, aniž svůj poznatek stačí
předat dál.
Patterson, 1.: A pavouk přichází - Novinové titulky se
předhánějí, aby informovaly o únosech dětí vlivných
osobností a celebrit. Když je jedno z nich nalezeno mrtvé, je
zřejmé, že na případ musí být nasazeni ti nejlepší detektivové.
Dreyer, E.: Budu tvůj stín Spisovatelka detektivních
románu Chris vede na malém městě v Missouri šťastný život.
Poklidným a spokojeným dnům učiní konec jeden jediný
telefonát.
L'Amour, L.: Nepsaný zákon - Majitelka ranče Kate je
vzteky bez sebe, protože bohatí občané města zastřelili jejího
bratra jen kvůli jeho mladické nerozvážnosti. Kate chystá
pomstu.
Kuzneski, Ch.: Znamení kříže - Na dánském pobřeží je
objeven vatikánský kněz - přibitý na kříži. V rozmezí
několika dní se tentýž zločin opakuje, tentokrát v Asii
a Africe.V Woubi katakomb pod italským Orvietem jeden
archeolog nalezne dva tisíce let starý svitek, který by mohl
otřást základy křesťanství. Tento objev z něj učiní
nejhledanějšího zločince v Evropě.
Sierra, J.: Modrá dáma - Podle starých indiánských
legend se vyvolenému lidu zjevovala Modrá dáma, aby jej
varovala před budoucími událostmi. Po stopách Modré dámy
se vydává novinář Texma, kterého její příběh fascinuje. Nitky
příběhu se spřádají a vytvářejí tajemnou mozaiku, z něhož
čtenáře mrazí.
Khadra, Y.: Černá vdova - Brilantní chirurg Amine se
celý den v nemocnici snaží, aby zachránil co nejvíce
raněných, které přivezli z telavivské restaurace, kde se
odpálila sebevražedná atentátnice. Druhý den ho zatkne
policie a je několik dní vyslýchán. To však není nic proti
kruté pravdě o které se dozví.
Martini, M.: Záře purpurové hory - Thriller, v němž
mladá sestřička Emma odjíždí do Austrálie na opuštěnou
misionářskou stanici. Po příjezdu neustále myslí na osud
svých předchůdců. Odpověď se zdá být skrytá v tajuplném
světě původních australských obyvatel.
Bowden, M.: Černý jestřáb sestřelen - Příběh moderní
války. Devětadevadesát elitních amerických vojáků padlo do
pasti uprostřed nepřátelského města... Příběh na motivy
skutečných událostí v somalském Magadiši.
Deaver, J.: Hodinář - Jedné mrazivé prosincové noci jsou
brutálně zavraždění dva lidé. Cynická pachatelova vizitka,
starobylé hodiny, které odtikávají poslední minuty života
oběti.
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Parrish, PJ.: Les smrti - Příběh v němž Joe pronásledují
hrůzné vzpomínky, o nichž její přítel detektiv Louis nemá
tušení.
Redhead, L.: Naostro Soukromé očko Simone si najme
význačný bohatý advokát, aby sledovala jeho vzpurnou
nevlastní dceru Tamaru, která jede v drogách a vydělává si
jako „masérka“ v privátním klubu. Krátce nato je Tamara
nalezena mrtvá.
Stuckart, D.: Vražedná partie - Píše se rok 1483 a dvorní
malíř a hlavní inženýr milánského vévody připravuje na
počest jeho hosta, francouzského vyslance, partii šachů, v níž
místo figur vystupují dvořané. Průběh slavnosti naruší nález
těla vévodova bratrance, jenž byl surově zavražděn.
Historické romány
Hanibal, l: Úděl královský - Příběh je plný vášnivých
citů, diplomatických intrik i touhy po opravdové lásce. Krále
Václava ukazuje jako muže hloubavého, hluboce oddaného
Bohu i Českému království, svému údělu i početné rodině.
Manfredi, V. M.: Korouhev slávy - Krutý zákon hrdé
Sparty platí i pro nejvznešenější rodiny. Stane se, že jednoho
dne najdou pastýři v horách odložené děťátko a vyrvou je ze
spárů smrti.Zatímco malý Talos, chromý od narození, žije
v bídě u svých pěstounů, jeho starší bratr Brithos v luxusu
vyrůstá ve statného válečníka. Osud je v dospělosti svede
opět dohromady.
Jacq, Ch.: Pomsta bohů - Píše se rok 528 p.n.l.
V nádherném městě Sajích na západ od delty Nilu se odvíjí
drama, jež bude mít rozhodující význam pro další osud
Egypta. Mladý písař Kel jednoho dne zjistí, že někdo
zavraždil všechny jeho kolegy. Propadá panice a dává se na
útěk se zašifrovaným papyrem.
Niedl, F.: Čtvrtý králův pes - Děj románu spadá do 14.15. stol. Za vlády Václava IV. Do království, kde každý
bojuje s každým, se po mnoha letech vrací z Itálie Hynek Tas
z Boru, tvrdě vycvičený osobní strážce. Má velmi blízko
k oprátce, ale nakonec skončí v královských službách.
Falcones, I.: Katedrála moře - Středověká Barcelona
prožívá zlatý věk rozkvětu. Nejchudší obyvatelé staví kámen
po kameni velkolepý chrám, který má shlížet na jejich
přístav. To je katedrála moře. A právě v jejím stínu Amau,
mladý syn nevolníka, jenž uprchl před svým pánem, bojuje
o vlastní svobodu.
Erickson, C.: Tajný život císařovny Josefíny - Josefínin
život jako příběh je plný senzací a ambicí, šťastných náhod
i houževnaté touhy po přežití. Ve své hrdince autorka nevidí
rozmarné a lehkomyslné stvoření, jak tomu bývá
v Napoleonových životopisech, ale silnou a samostatnou
osobnost, které slabosti dodávají lidský rozměr.
Wood, B.: Noční vlaky - Román inspirovaný skutečností
líčí napínavé události, které se staly za 2. světové války
v Polsku.
Příběhy pro děti a mládež
Harrison, L.: Dívčí parta. Žárlivost, aneb to si vypiješ Parta se dostane do Hollywoodu. Herečka, která měla hrát
hlavní roli ve filmu, totiž práskla dveřmi a producenti zoufale
hledají náhradu. Kamarádky se dozví o konkurzu a odlétají
do Hollywoodu vstříc velkému dobrodružství.
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Lorey, D.: Akademie nočních můr - Poutavý a napínavý
příběh malého, nenápadného, až zakřiknutého Charlieho,
který má takřka stálé problémy se svým okolím a spolužáky
a trpí nočními můrami, jež dokáže vyvolávat a zhmotňovat do
skutečnosti.
Wilson, 1.: Kočičí mumie - Příběh o holčičce, která nemá
maminku, ale má spoustu přátel, těch lidských, ale i zvířecích.
Lada, I.: Moje abeceda - Písmenka abecedy doplněná
veselými říkankami.
Mastrandrea, T.: Katedrála moudrého písaře - Biblické
příběhy pro malé i větší děti. Moudrý mnich vypráví dětem
s pomocí vitráží nejznámější příběhy Starého i Nového
zákona.
Petiška, E.: Čtení o svaté Ludmile, Vác1avovi
a Vojtěchovi - Vyprávění o životě tří českých světců
z dávných dějin našeho národa.
Naučná literatura pro mládež
Záruba, B.: Putování do pravěku
Naučná literatura pro dospělé
Andreoli, P.L.: Akupresura pro rodiče s dětmi - Využití
technik tlakem prstů při potížích dětí.
Obsahy a rozbory děl K literatuře - přehledu SŠ učiva.
Říčan, P.: Psychologie Příručka pro studenty.
Rákosníková, J.: Knedlíky
Ptáčková, B.: Estetika na dlani
Jana Fajkusová Místní knihovna
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U nie rodičů při ZŠ a M Š v Chotěbuzi
zve všechny zájem ce na tradiční

M artinovskou zábavu,
která se uskuteční v sobotu 15.11.2008 v SK S Chotěbuz.
Z ačátek je v 19.00 hodin.
Je pro V ás připraven atraktivní program ,
dom ácí kuchyně, bohatá tom bola a k tanci hraje skupina SA N TR O PE Z.
V stupenky budou v prodeji od 15.10.2008 v M Š Chotěbuz.
Těšíme se na Vaší hojnou účast a přejem e všem příjem nou zábavu.

Stáj u L uka

předsedkyně U nie rodičů

JK Chotěbuz o.s.

Prázdniny jsou za námi, ale musíme
konstatovat, že u nás se provoz nezastavil ani
na okamžik. V červenci jsme uspořádali tři
turnusy příměstského tábora s koňmi.
Vystřídalo se nám tu na šedesát dětí
z blízkého okolí, ale i ze vzdálenějších oblastí
(jižní Morava, Holandsko). V měsíci srpnu
jsme začali s opravami budov bývalého
školního statku, tak abychom mohli na zimu
ustájit naše, volně se pasoucí hříbátka, do
nových prostor. Do stájí nám přibylo rovněž
pár nových koníčků. Zúčastnili jsme se
s našimi koňmi různých regionálních, ale
i celostátních
soutěží
v parkurových
a vozatajských soutěžích. Chci zde uvést za
všechny jednu soutěž, na které jsme dosáhli
vynikajícího výsledku. Byla to naše účast na
Zlaté podkově v Humpolci, kde naše
dvouspřeží – Dino a Borůvka, společně s vozatajem panem Holešovským a přísedícím panem Glacem, získalo
2. místo! Tohoto výsledku si nesmírně ceníme, neboť v krátké době se nám podařilo dostat ve vozatajských
soutěžích mezi českou vozatajskou elitu.
Na podzim chystáme v naší Stáji u Luka společně s JK Chotěbuz dvě velké akce, na které bychom rádi pozvali
všechny příznivce jezdeckého sportu. Dne 27.9.2008 se uskutečnil již 2. ročník Chotěbuzské podkovy. Závod,
který je zařazen do oficiálního kalendáře
České jezdecké federace. Bylo zde k vidění
spoustu kvalitních jezdců a koní. Rovněž byl
připraven doprovodný program (např. voltižní
vystoupení našeho družstva), takže nikdo se u
nás rozhodně nenudil. Následující měsíc, 18.
10. 2008 pojedeme již tradičně (Hubertovu
jízdu) a ani při této akci nebude nouze o
doprovodný program. Již teď můžeme
prozradit, že chceme připravit „malé“
vozatajské závody, tak abychom i našim
divákům ukázali kouzlo tohoto sportu.
Hana Poledníková
Stáj u Luka & JK Chotěbuz
http://stajuluka.sweb.cz
stajuluka@seznam.cz
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STOP DISKRIMINACI SLUŠNÝCH LIDÍ !

STOP DYSKRYMINACJI PORZĄDNYCH
I UCZCIWYCH OBYWATELI!

Prosadíme:

Przeforsujemy:

• Urychlení výstavby rychlostních komunikací a obchvatů
• Rozšíření integrovaného dopravního systému na území celého kraje
• Respektování oprávněných potřeb národnostních menšin a podporování přeshraniční spolupráce s Polskem a se Slovenskem
• Zlepšení dostupnosti služeb pro obyvatele venkova
• Omezení znečišťování ovzduší a poškozování krajiny, obnovování
krajiny
• Řešení výstavby kanalizace a čistíren odpadních vod v obcích
• Zdokonalení fungování časově dostupné sítě krajských, státních i
soukromých zdravotnických zařízení
• Posílení spolupráce učilišť, středních a vysokých škol s podnikatelskou sférou
• Zahájení výstavby nových domovů pro seniory a hospiců
• Zlepšení přístupu místních samospráv, organizací a občanských
spolků k evropským i státním fondům
• Zvýšení objemu finančních zdrojů pro grantové projekty v oblasti
kultury, sportu a cestovního ruchu
• Založení fondu na obnovu místních památek (kapličky, kříže,
technické památky, památné stromy)

• Jak najszybsze dobudowanie dróg szybkiego ruchu oraz obwodnic
• Wprowadzenie integrowanego systemu podróżowania w obrębie
całego okręgu
• Respektowanie zgodnych z prawem wymogów mniejszości
narodowych oraz wspieranie współpracy transgranicznej z Polską
oraz Słowacją
• Poprawę korzystania z usług komunalnych na wsiach
• Zapobieganie zanieczyszczeniom atmosfery, pogorszenia warunków
środowiska naturalnego oraz krajobrazowego
• Rozwiązanie budowy sieci kanalizacyjnych oraz oczyszczalni
ścieków na wsiach
• Udoskonalenie działania sieci okręgowych publicznych oraz
prywatnych instytucji służby zdrowia
• Udoskonalenie współpracy szkolnictwa zawodowego, średniego
oraz uczelni wyższych z przedsiębiorstwami
• Budowę nowych domów dla osób starszych oraz hospicjów
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• Poprawę dostępności do funduszy krajowych oraz europejskich dla
samorządów lokalnych oraz stowarzyszeń i oragnizacji społecznych
• Podwyższenie puli źródeł finansowania na granty w zakresie kultury,
sportu oraz turystyki
• Wytworzenie funduszu dla finansowania odrestaurowania
miejscowych zabytków (kapliczki, krzyże, historyczne drzewa,
zabytki techniki)
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