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Najdi 10 rozdílů
ano, nadpis zní trochu vtipně.
Kdo bydlí v horní části obce, jistě si už
všiml nové autobusové zastávky u ul.
Březové. Rozhodli jsme opravit nebo
vyměnit stávající autobusové zastávky.
Je to však nákladná investice, která
bude rozložena do několika let.
Zastávku u ul. Březové jsme
nejprve chtěli jen opravit - udělat
novou střechu a vybourat přední
zeď, aby vznikla otevřená třístěnná
zastávka podobná těm ostatním v obci.
Když jsme však střechu demontovali,
zjistili jsme, v jak špatném stavu zdi
jsou. Oprava by nebyla možná, a pokud
ano, znamenalo by to postavit téměř
celou zastávku znovu. Proto jsme se
přiklonili k tomu, že koupíme zastávku
montovanou s výplní z bezpečnostního
skla. Do zastávky je dobře vidět a tak
věřím, že nebude sloužit jako veřejné
WC, jak tomu bylo dříve, ale splní svůj
primární účel - poskytne přístřešek a
závětří a bude důstojným a moderním
prvkem naší obce.
Dalším velkým tématem naší
obce je výstavba chodníku v centru.
Prozatím výstavba probíhá podle
plánu. Na výstavbu chodníku nám
byla poskytnutá dotace ze Státního
fondu dopravní infrastruktury na
opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo

plynulosti dopravy nebo opatření ke
zpřístupňování dopravy osobám s
omezenou schopností pohybu nebo
orientace, ve výši max. 3.309 tis.
Kč. V rámci výstavby došlo k zúžení
některých úseků ul. Chotěbuzské z
důvodu pohybu techniky a pracovníků.
Prosím, abyste v místě výstavby jezdili
maximálně obezřetně!
Dále bych chtěl blíže popsat fakta
kolem budovy bývalé školy, které byly
velkým tématem posledních dvou
jednání zastupitelstva. Před šesti
lety jsme budovu včetně pozemku
pod ní darovali Charitě Český Těšín
se závazkem, že se pokusí budovu
zrekonstruovat a bude v ní provozovat
dům s pečovatelskou službou. S
velkým úsilím a nasazením se Charitě
podařilo připravit projektovou dokumentaci, díky které by vzniklo 11
bezbariérových bytů pro seniory.
Dále se Charitě podařilo získat dotaci
na rekonstrukci školy, nicméně
dotace by pokryla asi 50% investice
a na zbývající část hledala Charita
partnera.
Zastupitelstvo
obce
schválilo spolufinancování rekonstrukce (pokrytí zbývajících nákladů
rekonstrukce, ve výši cca 6,8 mil. Kč)
za stanovených podmínek, mmj. za
podmínky, že bude budova školy po
20 letech (doba udržitelnosti projektu)
darovaná Charitou zpět obci. Některé
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podmínky zastupitelstva však nebyly
kompatibilní s podmínkami získané
dotace a akceptovatelné pro Charitu.
Ke spolufinancování tedy nedojde.
Předpokládáme, že Charita upustí od
rekonstrukce a budovu vrátí zpět obci.
Vážení, v této době prázdnin a
dovolených Vám přeji klidný, pokojný a ve
zdraví prožitý čas s rodinou nebo přáteli
doma u grilu nebo na výletě mimo domov.
Ing. David Harok,
starosta obce Chotěbuz
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Ing. David Harok

- starosta obce

Ing. Stanislav Klimek - místostarosta obce, pověřen
jednáním ve věcech výstavby, životního prostředí,
komunikací a dopravy a plánu rozvoje obce
Mobilní rozhlas - registrace chotebuz.mobilnirozhlas.cz
nebo písemně na OÚ
Kulturní dům - správce tel.: 721 648 879
Knihovna a internetové centrum - přístupné v pondělky
od 15 do 19 hod. V SRPNU je knihovna uzavřená.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 13. září 2019. 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 dubnu se narodil:
V květnu se narodil:

Ondřej KMEC

V červnu se narodili:

Zoja LIPINOVÁ
Natálie DOLEŽALOVÁ
Maciej BRANNY
Daniel KMEŤ
Přejeme vše nejlepší do prvních krůčků životem, hodně zdraví,
pohody a úsměvů pro své nejbližší.

Jubilanti :
V dubnu jubileum oslavili:

V květnu jubileum oslavili

Anna KOZIELOVÁ
Anna KISZOVÁ
Marta NOWAKOVÁ
Alexander SZURMAN
Vanda KAFKOVÁ
Leonard WLOCH

V červnu jubileum oslavili:

Tadeáš PINDOR
Františka PILVOUSKOVÁ
Vladislav ZOTYKA

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

Helena ADÁMKOVÁ
Anna STONAWSKÁ
Stanislav CHMIEL
Anna CIESLAROVÁ

Úmrtí :
V dubnu nás opustila

Zuzana DUDOVÁ

V květnu nás opustila:

Marie PRŮCHOVÁ

Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy
změnit. Přijměte naši upřímnou soustrast.

Výňatek z
USNESENÍ
z 6. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 9. 4. 2019
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
firmu Dozor koordinátor s.r.o., 8. pěšího pluku 2380, Frýdek
– Místek, IČ: 04202783, pro výkon technického dozoru a
koordinátora BOZP na staveništi při stavbě “Chodníku
podél silnice III/4686 Chotěbuz centrum”

Chotěbuzské zrcadlo		

schvaluje
přijetí dotace od Moravskoslezského kraje z programu
„Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2019“ na realizaci akce “Rekonstrukce bytového domu
v ulici Náves 269, 270 Chotěbuz” a pověřuje starostu k
podpisu smlouvy.
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Výňatek z
USNESENÍ
z 7. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 14. 5. 2019
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
programu „Domovní ČOV“ panu M. B. a paní J. B., oba
přijetí dotace Státního fondu dopravní infrastruktury bytem Chotěbuz, ve výši 23.804 Kč;
schválené výborem SFDI 30. dubna 2019 na realizaci akce
bere na vědomí
“Chodník podél silnice III/4686 Chotěbuz - centrum”, ve výši
informaci o získané dotaci Charity Český Těšín na
3.309.635 Kč;
rekonstrukci budovy č. p. 192;
schvaluje
souhlasí
rozpočtové opatření č. 2/2019 dle návrhu;
se spolufinancováním rekonstrukce budovy č. p. 192 ve výši
bere na vědomí
6.842.000 Kč za podmínek:
žádost spol. FairGlow Prague, s.r.o., se sídlem Klimentská - bezúplatného převodu zrekonstruované budovy č. p. 192
1746/52, Praha 1, IČ 05913993, o prodej pozemku parc. č. včetně pozemku pod budovou po 20. letech, tj. po skončení
180/4 k. ú. Podobora, obec Chotěbuz;
udržitelnosti projektu, zpět obci
- garance proinvestování finanční částky dotace MMR do
schvaluje
konce r. 2019 a neporušení dotačních pravidel, které mohou
zřízení věcného břemene s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s.
způsobit snížení výše dotace, ze strany Charity Český Těšín
Děčín, IČ 24729035, pro umístění podzemního elektrického
- garance financování všech víceprací vzniklých při realizaci
vedení NN na pozemku č. 582 k. ú. Zpupná Lhota, obec
akce Charitou Český Těšín
Chotěbuz a pověřuje starostu k podpisu smlouvy č. IE-12- primárního využití kapacit budovy pro občany obce,
8005405/01;
s respektováním podmínek přiznané dotace.
schvaluje
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz v rámci
Výňatek z
USNESENÍ
z 8. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 25. 6. 2019
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
Závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2018 a souhlasí s
celoročním hospodařením obce za rok 2018, a to bez výhrad;
po projednání schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku obce Chotěbuz sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2018;

zřízení služebnosti pro umístění a provozování zařízení
veřejného osvětlení ve prospěch Obce Chotěbuz na pozemku
parc. č. 706/1 k. ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz, s L. Ch.,
bytem Chotěbuz a S. C., bytem Český Těšín;
schvaluje
zřízení služebnosti pro umístění a provozování zařízení
veřejného osvětlení ve prospěch Obce Chotěbuz na pozemku
parc. č. 145 k. ú. Chotěbuz, obec Chotěbuz, s Ing. S. K.,
bytem Český Těšín;

schvaluje
schvaluje
zřízení služebnosti pro umístění a provozování zařízení
rozpočtové opatření č. 3/2019 dle návrhu;
veřejného osvětlení ve prospěch Obce Chotěbuz na pozemku
parc. č. 190/5 k. ú. Chotěbuz, obec Chotěbuz, s Ing. R. P.,
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
bytem Chotěbuz;
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodlo o nezařazení
schvaluje
návrhu č. 2, k pozemku parc. č. 207 k. ú. Podobora, do zřízení služebnosti s CETIN a. s., Olšanská 2681/6, Praha,
pořízení Územního plánu Chotěbuz;
IČ 04084063, pro umístění a provozování komunikačního
vedení na pozemku parc. č. 709/1 k. ú. Zpupná Lhota, za
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
cenu 9.000 Kč bez DPH;
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů, rozhodlo o zařazení
schvaluje
návrhu č. 3, k pozemku parc. č. 559/5 k. ú. Zpupná Lhota, do poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz v rámci
pořízení Územního plánu Chotěbuz;
programu „Domovní ČOV“ paní H. P., bytem Chotěbuz, ve
výši 30.000,- Kč;
schvaluje
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schvaluje
podmínkami usnesení ZO č. 12.1/8/2019;
finanční dar Římskokatolické farnosti Český Těšín,
bere na vědomí
Masarykovy sady 24, Český Těšín, IČ 49591975, ve výši
smlouvu o zápůjčce, smlouvu zástavní a smlouvu o uzavření
50.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy;
budoucí kupní smlouvy s Charitou Český Těšín, se sídlem
bere na vědomí
Mírová 1684/8, Český Těšín;
žádost Ing. J. K., bytem Chotěbuz, o koupi pozemku parc. č.
schvaluje
193 k. ú. Chotěbuz;
rozsah oprav komunikací: ul. Březová, ul. Náves – zhotovení
souhlasí
obratiště a asfaltování vjezdu z ul. Myslivecká k hasičské
s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného zbrojnici č.p. 170 dle zadání;
odběru a využití odpadů z obalů se spol. EKO-KOM, se
schvaluje
sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4;
pořadí firem pro realizaci oprav komunikací:
bere na vědomí
1. Strojírny a Stavby Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Třinec –
celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu Karviná a Staré Město, IČ: 47674539
závěrečný účet za rok 2018 a zprávu o výsledku přezkoumání 2. SWIETELSKY stavební s.r.o., Jahodová 60, Brno, IČ:
hospodaření svazku za rok 2018 bez výhrad (příjmy ve výši 48035599 a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo;
1.177,76 tis. Kč, výdaje ve výši 1.148,44 tis. Kč a financování
schvaluje
ve výši - 29,32 tis. Kč);
firmu Eva Palová, Obeciny 4109, Zlín, IČ 74396722, pro
schvaluje
provedení projektové dokumentace akce “Sportovně
zakoupení osobního automobilu, nového nebo max. 12 relaxační areál Chotěbuz”;
měsíců starého, v maximální ceně do 400 tis. Kč včetně DPH;
schvaluje
pověřuje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo “Chodník podél silnice
radu obce k výběru osobního automobilu v souladu s III/4686 Chotěbuz Centrum”.
Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

UPOZORNĚNÍ - doplatky za odvoz odpadu za II. pololetí
Pro občany, kteří si platbu za svoz odpadů rozdělili do dvou splátek upozorňujeme, že do 31. 10. je třeba zaplatit doplatek
za svoz odpadu. Doplatek můžete uhradit hotově v pokladně Obce Chotěbuz nebo také bankovním převodem na číslo účtu
5000120734/0600. Variabilní symbol platby je číslo popisné nemovitosti a do zprávy je nutné uvést jméno a příjmení.
Sazba za službu „svoz odpadu“
Čtrnáctidenní svoz
1.725,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 862,50 Kč; doplatek II. pol. 862,50 Kč)
Týdenní svoz		
3.105,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 1.552,50 Kč; doplatek II. pol. 1.552,50 Kč)
Kombinovaný svoz
2.415,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 1.207,50 Kč; doplatek II. pol. 1.207,50 Kč)

Použitý olej z kuchyně nepatří
do záchodu ani do umývadla
Od roku 2020 jsou obce povinny od občanů sbírat
jedlé oleje. My jsme na tuto povinnost již připraveni.

U kulturního domu a u bytovky na Návsi
jsme umístili černou popelnici, označenou
nápisy a piktogramy,
která slouží pro sběr jedlých olejů.
Olej po použití slijte do PET láhve, uzavřete a vložte
do označené popelnice. Přibližně jednou za 4 měsíce
provedeme svoz.
Pozor, do popelnice na oleje nepatří motorový olej ani
jiný komunální odpad!

Chotěbuzské zrcadlo		
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Příspěvky organizací a institucí
Místní knihovna - Knižní novinky 2019 (výběr)

otevřeno v pondělí 15 – 19 hod. V SRPNU BUDE KNIHOVNA UZAVŘENÁ.
www.chotebuz.knihovna.info; www.facebook.com/knihovnachotebuz
Společenské romány, milostné romány
Hlas kukačky : Hana Marie Körnerová
Stojednaletý stařík, který se vrátil, aby zachránil svět : Jonas
Jonasson
Srdcová královna : Kimmery Martinová
Tatér z Osvětimi : Heather Morrisová

Prokletí brněnských řeholníků : Vlastimil Vondruška
Naučná literatura
Čechoslováci v Gulagu : životní osudy krajanů postižených
politickými represemi v Sovětském svazu /Jan Dvořák,
Jaroslav Formánek, Adam Hradilek
Keto dieta pro začátečníky : kuchařka / Martina Slajerova

Detektivní romány, thrillery
Literatura pro děti a mládež
Clona : Samuel Bjørk
Josífkův pekelný týden : Daniela Krolupperová
Podraz : Sandra Brown
Lidské tělo : zábavná anatomie pro děti/ texty Joanna
Tichá modlitba : případy Kim Stoneové / Angela Marsonsová
Kończak a Katarzyna Piętka
Historické romány
Strašidýlko Stráša : Alena Mornštajnová
Apatykář : Lucie Hlavinková
Zpracovala: C. Rabenseifnerová

MŠ informuje
Končí nám další školní rok a my se letos budeme
loučit s Aničkou Průchovou, Davidem a Adamem
Struminskými, Sofinkou Czernekovou, Adamem
Kisielem, Ondřejem Popkem, Radkem Wojkowským,
Bárou Hokovou a Adamem Wojnarem. Přejeme jim
úspěšný start v první třídě. Také v tomto školním roce
zažily děti spoustu zajímavých akcí, na které budou rády
vzpomínat. – Setkání s hasičem, policistou, sokolníky,
navštívily Těšínské divadlo a viděly pohádku o Sněhurce.
Vystupovaly pro klub důchodců, na vánoční besídce a
ke Dni matek, reprezentovaly školu i obec ve výtvarné
soutěži s PO tématikou, účastnily se Dne země, branného
dne s hasiči. Byly na školním výletě v Nýdku v Penzionu
Ovečka.
Pro školní rok 2019/2020 je naše mateřská škola
znovu plně obsazena až na 27 dětí. Těšíme se na ně.
Eva Hajduková
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ZŠ informuje
Prázdniny jsou za dveřmi a děti
už se těší na prázdniny. 10 dětí ze 4.
třídy nastoupí po prázdninách do škol
v Českém Těšíně. V letošním roce si děti
a jejich rodiče vybrali školu Ostravskou
a Slezskou. Přejeme jim, aby se v nové
škole cítili dobře a našli si spoustu
nových kamarádů.
V dubnu proběhl zápis do 1.
ročníku. Celkem bylo zapsáno 10 dětí,
takže kapacita školy bude opět naplněna
do posledního místa.
I ve druhém pololetí školního roku
čekalo na děti několik zajímavých akcí.

www.chotebuz.cz

V lednu proběhl maškarní karneval
pro děti MŠ i ZŠ, navštívili nás sokolníci
s dravými ptáky, ve škole proběhl také
výchovný program Etiketa a školní
řád, besedy s Policií ČR a Hasiči, Den
Země, Den boje proti rakovině, vaječina
s dobrovolnými hasiči, škola v přírodě a
navštívili jsme také dopravní hřiště.
Děti si společně s učiteli také
připravili program pro maminky ke Dni
matek a pro nové občánky naší obce.
Letos jsme školu v přírodě strávili
v Hrádku. Počasí nám přálo, jídlo
nám chutnalo, ubytování bylo krásné
a příroda ještě krásnější. Užili jsme si
mnoho pěkných zážitků.

Chotěbuzské zrcadlo		

léto
Chtěli bychom touto cestou
poděkovat Spolku rodičů, který nás celý
školní rok nejen finančně podporoval
( zaplatil dětem MŠ plavecký výcvik a
dětem ZŠ poskytl příspěvek 500 Kč na
školu v přírodě ), ale také zorganizoval
několik akcí pro děti (Mikuláš, karneval,
vaječina).
Děkujeme také Obecnímu úřadu
v Chotěbuzi za výbornou spolupráci,
vstřícnost a příspěvek ve výši 500 Kč
dětem ZŠ na školu v přírodě.
Přejeme všem spoluobčanům pěkné
léto.
Martina Dziadková
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Hezký den všem čtenářům Chotěbuzského zrcadla.
Jménem SDH Zpupná Lhota –
Podobora bychom tímto krátkým
článkem chtěli vyjádřit vděk Nadaci
Agrofert za sponzorský dar, který
nám umožnil nakoupit potřebné nové
vybavení pro hasičský sport. Této
podpory si velmi vážíme a doufáme,
že nám nová výstroj přinese mnoho
úspěchu ve sportu, který nás tolik baví.
A jelikož se opět po roce blíží termín
závodu, jehož jsme pořadateli, chtěli

bychom vás všechny srdečně pozvat na
Memorial Karla Putniorze a zároveň
na osmé kolo Těšínského poháru. Akce
se bude konat dne 3.8.2019 v 15:00 na

fotbalovém hřišti u Kulturního domu
obce Chotěbuz, kde budete mít možnost
prohlédnou si naše nové vybavení a také
podpořit domácí tým.

Den obce
22. 6. jsme oslavili již tradiční den
obce. Program byl bohatý pro děti i pro
dospělé. Kdo byl, věříme, že nelituje.
Výběr z toho, co se dalo vidět, slyšet
nebo zažít: zdarma kolotoče pro děti,
výborné jídlo a výběr čepovaných piv,
reprodukovaná hudba k tanci a koncert
skupiny Kavik Band, vyhlídkové
lety, zorbing fotbal, klaun Hopsalín,
malování na obličej,…
Děkujeme členům kulturního výboru, předsedkyni p. Marii Walachové
a správcové KD p. Monice Zacharové
za přípravu a realizaci velice vydařené
akce.
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„Přijďte se podívat, jak jsme změnili kavárnu SKS i popovídat si o tom, co mám

Obec máme mnohem čistší, hlásili
v plánu a můžeme nabídnout.“
účastníci letošního Dne Země

Čtvrtý ročník Dne Země zahájily v pátek 26/4 děti z mateřské
5/9 od 16 hod. Hurá na koně (sraz u kavárny Meridian teamu) „Není
a základní školy. Zatímco ty nejmenší zdatně třídily odpad do
barevných
pytlů a pak
si vyráběly
rámečky
z vyřazenýchsedla.“
puzzlí,
krásnější
pohled
než
z koňského
školáky čekala přednáška o snižování odpadu, i o nových
směrech odpovědnějšího přístupu k životu, a také se zapotili
Od tašek
10/9
každé
úterýsběru
ododpadků
10-12
hod. Klub maminek „Maminky, přijďte s
při výrobě
z triček.
Při následném
kolem
kulturního domu, u rybníků i podél Chotěbuzské až ke koním, ale
užít
příjemný
strávený čas.“
nasbírali
výrazně
méně nežspolečně
v minulých letech.
V sobotu se zhoršilo počasí a z řad veřejnosti vyrazila do
terénu jen desítka nejotrlejších v různých lokalitách (kolem
18/9 od 16 hod. „Spolu v přírodě“ Výsadba aleje (sraz před OÚ)
zámku, kolem celnice, zastávka Pod Skalkou aj.), a také na svých
cestách
mnoho odpadu
nepotkali.naši
Chtělaobec
bych tímto
pochválit
„
Pojďme
si udělat
zase
o něco hezčí.“
naše technické služby i vedení obce, že dbají na to, aby naše obec
byla uklizená a přeji si, aby i v dalších letech tento krásný trend
pokračoval.
3/10 od 16 hod. 5/9 od 16 hod. Hurá na koně (sraz u kavárny
V květnu také proběhla přednáška s workshopem na
témaMeridian
Ekodomácnost, teamu)
která se ale nesetkala
velkým zájmem.
„Není skrásnější
pohled než z koňského sedla.“
Příští rok nás čeká pátý ročník, tentokrát bude probíhat
netradičně v pátek a vyrazíme do lesů a podél toků. Pokud máte
5/10
9:30lokality,
hod.budeme
Drakiáda
(hřiště SKS) „Letos podruhé vypustíme drak
nějaký
tip na od
znečištěné
rádi za informace
(sousedskykruhchotebuz@seznam.cz).
k kolektiv
obloze.“
Za
Sousedského kruhu Chotěbuz Kateřina Dědičová

PŘEHLED AKCÍ ČERVEN-ŘÍJEN

23/10 odPŘEHLED
16 hod.AKCÍ
„Spolu
v přírodě“ Les „Přijďte načerpat sílu lesa a uží
ČERVEN-ŘÍJEN

29/6 9-12 hod. (sraz pro prodejce od 8 hod.) Blešák

si krásný program.“

29/6 9-12 hod. (sraz pro prodejce od 8 hod.) Blešák
2/8 od 16 hod. „Spolu v pohybu“ Aktivní odpoledne (hřiště SKS)
„Rozhýbat
faldy
pro celou
rodinuodpoledne
bez rozdílu (hřiště
věku.“ SKS)
2/8 od 16
hod.přijďte
„Spoluu aktivit
v pohybu“
Aktivní
„Rozhýbat faldy přijďte u aktivit pro celou rodinu bez rozdílu věku.“

4/9 15–19 hod. Den otevřených dveří v multifunkční místnosti

Akce pořádá neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz z podpor
“ změnili kavárnu SKS i popovídat si o tom, co máme
v „Přijďte
plánu a můžeme
nabídnout.
se podívat,
jak jsme
Nadace
Via
z
programu Živá komunita.
v plánu a můžeme nabídnout.“

„Přijďte
se podívat,
jak jsme
změnili kavárnu
i popovídat si místnosti
o tom, co máme
4/9 15–19
hod. Den
otevřených
dveří SKS
v multifunkční

5/9 od 16 hod. Hurá na koně (sraz u kavárny Meridian teamu) „Není

krásnější
pohled
z koňského
sedla.“
5/9 od 16
hod.než
Hurá
na koně
(sraz u kavárny Meridian teamu) „Není
krásnější pohled než z koňského sedla.“

Od 10/9 každé úterý od 10-12 hod. Klub maminek „Maminky, přijďte si
užít
společně
strávený
čas.“hod. Klub maminek „Maminky, přijďte si
Odpříjemný
10/9 každé
úterý
od 10-12
užít příjemný společně strávený čas.“

„Pojďme si udělat naši obec zase o něco hezčí.“
3/10 od 16 hod. 5/9 od 16 hod. Hurá na koně (sraz u kavárny
Meridian
teamu)
krásnější
koňského
sedla.“
3/10 od 16
hod. „Není
5/9 od
16 hod.pohled
Huránež
naz koně
(sraz
u kavárny
Meridian teamu) „Není krásnější pohled než z koňského sedla.“
5/10 od 9:30 hod. Drakiáda (hřiště SKS) „Letos podruhé vypustíme draky

w V
ob ebn íce
ce od i
a e.c nfa
vy z
n
br ;
an n a a s
ýc F ou
h CB s e
m ; d
ís
te st sky
ch rá kr
v n ká u h .
ob c
ci h
.

18/9 od 16 hod. „Spolu v přírodě“ Výsadba aleje (sraz před OÚ)
„Pojďme
udělat
obec v
zase
o něco hezčí.“
18/9 odsi16
hod.naši
„Spolu
přírodě“
Výsadba aleje (sraz před OÚ)

Více infa na sousedskykruh.webnode.cz; na FCB; stránkách obce a

k5/10
obloze.“
od 9:30 hod. Drakiáda (hřiště SKS) „Letos podruhé vypustíme draky
k obloze.“

23/10 od 16 hod. „Spolu v přírodě“ Les „Přijďte načerpat sílu lesa a užít

vybraných místech v obci.

si23/10
krásnýod
program.“
16 hod. „Spolu v přírodě“ Les „Přijďte načerpat sílu lesa a užít
si krásný program.“

Akce pořádá neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz z podpory
Nadace
Via z programu
komunita.
Akce pořádá
neformálníŽivá
skupina
Sousedský kruh Chotěbuz z podpory
Nadace Via z programu Živá komunita.
Chotěbuzské zrcadlo		
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Sousedský kruh Chotěbuz se pomalu rozjíždí
Poslední týdny pilně pracujeme a
společně vytváříme Sousedský kruh
Chotěbuz. V květnu se nám podařilo
získat místnost v kulturním domě –
kavárnu v 2NP, která teď prochází
proměnou. Na konci května jsme se také
dozvěděli, že jsme úspěšnými žadateli
o dotaci Nadace Via z programu Živá
komunita. Finance, které jsme získali,
využijeme například na zaplacení nájmu
místnosti, pronájmy kulturního domu
i hřiště, vytvoření oficiálního spolku,
tvořivý materiál na konkrétní dílny nebo
také na materiál na hmyzí domeček,
který jsme tento měsíc společně
postavili v našem parčíku k pozorování.

Ladíme také program aktivit, které
jsou určeny všem bez rozdílu věku.
Přehled na následující měsíce najdete
v tomto čísle Zrcadla, aktuality zase
na webu sousedskykruhchotebuz.
webnode.cz, na stránkách obce
nebo facebooku. Neostýchejte se a
přijďte se podívat na kteroukoli akci,
nejbližší je Blešák na konci června,
o prázdninách se trošku rozhýbeme,
v září si budete moci prohlédnout
multifunkční místnost v SKS, pomoci
vysadit alej nebo si zajezdit na koních a
v říjnu se opět setkáme na loni úspěšné
Drakiádě. Budeme také rádi za jakékoli
připomínky nebo nápady a stále probíhá

Soutěž o nejhezčí návrh zastávky
V brzké době bude postupně opravena většina zastávek v obci, které nepůsobí
příliš esteticky, a tak obec chce dát možnost udělat veřejný prostor ještě o něco
hezčí a společně se Sousedským kruhem Chotěbuz tak vyhlašuje soutěž o nejhezčí
návrh vymalování vnitřního prostoru zastávky. Své kreslené nápady zasílejte na
chotebuz@volny.cz do 31/8, porota poté vybere tři nejlepší návrhy, které zveřejní
v příštím čísle a vítězní autoři také získají možnost své nápady zrealizovat na
konkrétních zastávkách.

sbírka věcí, jak jsme avizovali v minulém
Zrcadle. Rádi bychom také nabídli
naši multifunkční místnost ostatním
spolkům v obci, přejeme si, aby byla
maximálně využívána. Můžete se ozvat
na email sousedskykruhchotebuz@
seznam.cz
Kolektiv
neformální
skupiny
Sousedský kruh Chotěbuz

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
www.vorel-radek.cz
vorel.radek@centrum.cz

TRADYCYJNA
WAJECZYNA

smażeniem jajecznicy.
Panowie zajęli się rozpaleniem
ogniska. Dzieci biegały za piłką i…
Już roznosi się wspaniały zapach
W piątek 7.6. zeszli się PZKO- smażonego boczku. Panie tłukły jaja i
wicze, goście i sympatycy koło Domu kroiły szczypiorek.
PZKO w Kocobędzu, żeby jak każdego
Po deszczowych dniach pogoda
roku zielone święta uczcić jak należy –
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nam sprzyjała, ponieważ najlepsza
jajecznica, to ta smażona na ogniu. Po
pysznej kolacji jeszcze zostaliśmy, by
w przyjemnej atmosferze pogawędzić i
wspólnie spędzić czas.
Zarząd MK PZKO Kocobędz

Chotěbuzské zrcadlo
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MK PZKO KOCOBĘDZ-LIGOTA
odwiedza ciekawe miejsca.
Stać jednocześnie w trzech państwach? Tego doświadczyliśmy
wyjeżdżając dn. 8.05. br. na Trójstyk, by odkryć piękno czeskopolsko-słowackiego regionu. Hrczawa, Jaworzynka i Czerne to
Trójstyk-trzy państwa, trzy języki, trzy waluty a jeden region, który
wciąż się rozwija. Sam punkt styku trzech granic jest oznaczony
małym monolitem umieszczonym w korycie potoku. Na czeskiej,
polskiej i słowackiej stronie wytyczone są trzy 240 cm wysokie
granitowe monolity tworzące trójkąt nad wspomnianym punktem
trójstyku. Tam byliśmy.
W Hrczawie zwiedziliśmy starą gospodę, drewniany kościół
poświęcony Cyrylowi i Metodemu, cmentarz, nową palarnię kawy.
Pojechaliśmy dalej, do Dolnej Łomnej do miejscowego domu
PZKO, by usmażyć tradycyjną jajecznicę. Otoczeni lasami bukowojodłowymi obok muzeum łomiańskiego, w miejscowości, gdzie
wiele się dzieje, w przyjemnej atmosferze jajecznica smakowała
wyśmienicie. Dziękujemy paniom za smaczne wypieki „ku kawce”.
Wszystkim uczestnikom za niepowtwrzalną atmosferę wyjazdowego
spotkania.
Wróciliśmy zadowoleni ciesząc się na następne wspólne akcje.
Przed nami lato. Życzymy wszystkim miłych wakacji, dobrego
wypoczynku, udanych urlopów.
Zarząd MK

TJ SOKOL - ŠACHY
Výsledky hráčů v okresním přeboru
Body Partie
1. Chmiel F.
5
9
2. Chmiel J.
4,5
9
3. Štefanek J. 3,5
7
4. Kwasek A. 3
6

Chotěbuzský kopec
43. ročník

!

Valná hromada TJ Sokol
Dne 2. 6. 2019 se konala Valná
hromada TJ Sokol Chotěbuz. Všechny
přítomné potěšilo vystoupení dětí,
které zajistila p. Bohdálková. Předseda

5. Fertö J.
6. Olešňan E.
7. Křikava V.
8. Szpalek M.
9. Wardas P.
10. Sojčák B.
11. Mutina Z.
12. Knopp R.

3
2,5
2
2
1,5
0,5
0,5
0,5

3
5
4
3
8
5
4
1

13. Nikel A.
14. Cielecki S.
15. Kubiena R.
16. Vlašic L.

0
0
0
0

3
2
2
1

Tréninky jsou 1. pondělky v měsíci
od 15 do 18 hod. v kulturním domě
Chotěbuz.
Přijďte si zahrát cvičné partie.

8.5.2019 pořádal TJ SOKOL
CHOTĚBUZ již 43. ročník cyklistického
závodu. Soutěžilo se ve 14 kategoriích
a na startu byli připraveni závodníci
ve věku již od 2 let. Letošního ročníku
se zúčastnilo 100 závodníků, čímž byl
vyrovnán loňský rekord. Chotěbuzský
kopec se stává velmi oblíbeným
závodem, na který se spousta závodníků
těší celý rok. Nezklamalo ani počasí,
které je velmi důležitým faktorem.
Díky obětavé práci organizátorů se
akce vydařila. V příštím ročníku dojde
k veliké změně v tom, že už zápis
bude probíhat POUZE přes internet a

zápis bude ukončen několik dní před
startem. Na startu se tedy nebude
možné dodatečně registrovat ani platit
startovné. Od tohoto kroku si slibujeme
urychlení procesu u startu, který byl
každoročně náročný jak časově, tak
i docházelo k drobným chybičkám
z důvodu špatného nahlášeni datumu
narození závodníků. Závodníci si
pouze přijdou pro své startovní číslo.
Registrace bude probíhat celý duben
2020, sledujte proto stránky www.
tjsokolchotebuz.cz.

seznámil přítomné s konáním všech
akcí za uplynulý rok a připravovaným
programem na rok letošní. Jednotliví
vedoucí oddílů seznámili všechny
přítomné s výsledky soutěží. Na závěr
se uskutečnilo smažení vaječiny, která

všem chutnala.
Valná hromada se usnesla, že
členové, kteří v minulých 2 letech
nezaplatili členské příspěvky, budou
z TJ Sokol vyloučeni.

Chotěbuzské zrcadlo		

Popek Rostislav, TJ Sokol Chotěbuz
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Příspěvky občanů
Setkání bývalých spolužáků bývalé národní školy 1952 - 1958
V klubovně TJ Sokol Chotěbuz
se 17. května setkali dávní spolužáci
chotěbuzských škol: české i polské.
Nápad vznikl počátkem března, kdy
se potkali tři dlouholetí přátelé, kteří se
znají z let, kdy chodili v Chotěbuzi do
školy. .
Věděli jsme, že v Chotěbuzi žije
mnoho pěkných tradic a jednou z
nich je i tradice srazů spolužáků. V
minulosti se tady po ročnících setkávaly
menší skupiny, my jsme se shodli, že to
poněkud rozšíříme.
Mohli jsme se spolehnout na
organizační schopnosti jednoho z nás,
na Stanislava Nogu, a tak jsme šli na věc
bez obav, že akce skončí ostudou. To se doufáme - nestalo.
Nejsnadnější bylo stanovit termín,
to se šlo okamžitě. O něco složitější
bylo sehnat kontakty na lidi, které jsme
desetiletí neviděli.. Obeslali jsme ty,

11

kteří navštěvovali chotěbuzskou školu ujaly bufetu a Arnoldu Goldovi, který
v padesátých letech a očekávali jsme, připravil k provozu klubovnu.
že se nás sejde deset či patnáct. Zájem
Setkání proběhlo v přátelské
byl však nakonec takový, že přišlo 34 atmosféře,
lidé
si
připomenuli
spolužáků různých ročníků. Nejstarší z zapomenuté historky a zavzpomínali na
nich opustili chotěbuzskou školu v roce ty z nás, kteří již ze světa odešli.
1953, nejmladší v roce 1963.
Když jsme se před setměním
Nepřišli jen ti, co žijí ve vsi a blízkém rozcházeli, loučili jsme se jako lidé,
okolí. Dva spolužáci přijeli z Havířova, kteří se rádi viděli a rádi se v budoucnu
jedna spolužačka z Kopřivnice, jedna zase uvidí.
z Mostů u Jablunkova, jeden z Tábora
Za spolužáky Miroslav Přibyl
a jeden dokonce z
Kanady. Přišel mezi
Fa BÁRCI Rudolf
nás i dlouholetý
ředitel polské školy
ZEDNICKÉ PRÁCE • MALBY • NÁTĚRY • SÁDROKARTONY
pan Gustaw Walek.
KNAUF • OBKLADY • DLAŽBY • STĚRKOVÁNÍ STĚN •
Poděkování
OMÍTKY
patří Sokolům, kteří
zapůjčili klubovnu,
IČ: 683 06 393
dvěma
obětavým Pod Zámkem 395
735 61 Chotěbuz
DIČ: CZ5507217001
m a n ž e l k á m
mobil: 724 093 809
e-mail: barcir@seznam.cz
spolužáků, které se

Chotěbuzské zrcadlo

RODINNÉ PASY
Milí rodiče,
dovolte mi představit Vám
projekt Rodinné pasy, který
představuje systém slev a výhod na zboží, služby a aktivity,
které můžete čerpat. Je určen
rodinám z Moravskoslezského
kraje s dětmi do 18ti let, a to
včetně rodin neúplných, náhradních či rodin tvořených
partnerským svazkem bez složení manželského slibu. K výhodám plynoucích z projektu
získáte přístup po provedení registrace, která je díky podpoře Moravskoslezského kraje pro Vás zcela zdarma. Po
registraci obdržíte kartu Rodinné pasy, kterou se budete
při čerpání slev prokazovat. Moravskoslezský kraj si je
vědom náročné pozice, kterou rodina v dnešní hektické
době zaujímá i nároků, které jsou s rodinným životem
spojeny. Zároveň jsme však hluboce přesvědčeni o tom,
že rodina je tím jediným a nejlepším místem pro život
každého z nás. Každý z nás touží po kontaktu se svými
blízkými, touží po svém bezpečném místě a pro každého
je bolestná myšlenka, že by o ten pocit sounáležitosti,
bezpečí a blízkosti mohl přijít. Rodinné prostředí jako neodmyslitelnou součást kvality života jsme se vždy snažili
prosazovat v mnoha koncepcích a plánech, na základě
kterých jsme realizovali politiku v Moravskoslezském kraji.
Podporou projektu Rodinné pasy tyto aktivity rozšiřujeme
a posouváme k bezprostředním výhodám, které mohou
přispět k rodinnému životu a umožnit účast celé Vaší rodiny na kulturních, sportovních a zábavních aktivitách.
Přejeme Vám krásné chvíle s Vaší rodinou a Rodinnými
pasy!

Jiří Navrátil, MBA
náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro sociální oblast

MORAVSKOSLEZSKÉHO
KRAJE
Moravskoslezský kraj věnuje zvýšenou pozornost rodinám
žijícím v regionu. Jedním z palčivých problémů je finanční
náročnost kulturních, sportovních a jiných volnočasových
aktivit. Proto se Moravskoslezský kraj připojil k projektu
Rodinné pasy, který v rámci České republiky funguje
od roku 2006 v Jihomoravském kraji a v krajích Olomoucký, Královéhradecký, Pardubický, Ústecký a Vysočina. Samotná myšlenka však navazuje na obdobný systém
Familienpass v Dolním Rakousku.

Jak lze získat ZDARMA
kartu RODINNÝ PAS?
Podmínky registrace:
l trvalé bydliště žadatele v Moravskoslezském kraji
l alespoň jedno dítě v rodině mladší 18 let
l Rodinný pas je vystavován všem rodinám,

včetně náhradních nebo s jedním rodičem

Projekt je založen na systému poskytování slev pro rodiny s alespoň jedním dítětem do věku 18 let.
Účast v projektu a využívání slev je pro
rodiny díky podpoře ze strany Moravskoslezského kraje bezplatná.
Držitelům karty vzniká u vybraných poskytovatelů nárok
na slevu ve výši 5 - 50%. Projekt využívá nejen slev na
volnočasové aktivity (kulturní a sportovní akce, zámky,
sportoviště, muzea…), ale i široké spektrum oborů a služeb. Slevy lze také uplatnit u daných subjektů v Dolním
Rakousku.
Registrovat se je možné on-line na webových stránkách
www.rodinnepasy.cz, e–mailem msk@rodinnepasy.cz či
zasláním formuláře na adresu kontaktního centra.
Registrace je bezplatná. Karta je vystavována všem rodinám, tedy i náhradním nebo s jedním rodičem.
Na základě evidence je žadateli (rodině) vystavena karta,
zaslaná na adresu bydliště. Karty se tisknou hromadně
v cyklech. Při prokázání se kartou RP vzniká držiteli
nárok na uplatnění slevy (týká se vyznačených poskytovatelů).
Do systému Rodinné pasy se mohou také zapojit noví
poskytovatelé slev, kteří jsou zveřejněni formou inzerce
na www.rodinnepasy.cz a v rozesílaných e–aktualitách.

Způsob registrace:
l přímá registrace na internetu

www.rodinnepasy.cz
l zaslání vyplněné žádosti o registraci

na adresu kontaktního centra:

Rodinné pasy
Mendlovo nám. 1a, 603 00 Brno
l zaslání údajů elektronickou cestou

msk@rodinnepasy.cz

koordinátor projektu

VÝLETY
SENIORŮ
2019

cestovatelští
nadšenci, atrakcemi.
V letošním roce zahajuje MoravskoslezskýVážení
kraj dotované
výlety za turistickými
Znáte krásy našeho kraje? V tomto roce si pro Vás Moravskoslezský
V nabídce je široká škála poznávacích zájezdů do místních
historických,
technických a
kraj připravil novinku. Jedná se o akci s názvem Seniorské cestování,
která Vás seznámí se zajímavými místy v našem regionu. O Moravkulturních památek našeho kraje a také několik poznávacíchskoslezském
zájezdů
i do
Olomouckého
kraji se naší
společnou
zásluhou již nemluví jen jakokraje.
o průmyslovém centru, ale jako o místu plném kulturních, technických i přírodních zajímavostí, kterým bychom Vás chtěli provést.
Každý výlet zahrnuje 3 cíle. Účastník výletu platí pouze
symbolický
poplatek 200,Toulky po našem pestrém Moravskoslezském kraji mnohdy komplikuje špatná dopravní dostupnost nebo neznalost zajímavých
Kč, všechny další náklady akce jsou hrazeny Moravskoslezským
krajem.
načastovýletu
nebo nově vznikajících
atraktivit. KouzloÚčastí
těchto míst je přitom
dechberoucí. Naším cílem je proto dostat Vás pohodlně na půvabná
místa
našeho
kraje,
která
by
Vám
jinak
zůstala
skryta.
Na
se nezavazujete k odběru žádných dalších služeb či zboží,
smyslem projektu je každém
podpora
poznávacím výletu Vás bude provázet školený průvodce a kvalitní
kuchyně. Jediným produktem, který si z našich výletů odnesete, jsou
turistických aktivit.
nezapomenutelné zážitky.
Dámy a pánové, dovolte mi Vás tímto pozvat na cestovatelské výlety po našem kraji. Věřím, že si ze
nabídky vyberete právě takový výlet, který Vám bude vyhovovat. Jsem si vědom toho, že náš
Účastníci: Pouze senioři s věkem nad 60 let sširoké
bydlištěm
v Moravskoslezském
kraj
je domovem velmi aktivních
a dobrodružných lidí, kteří se nebojí poznávatkraji.
krásy našehoKapacita
regionu
v jakémkoli věku. Doufám, že Vám naše akce umožní rozšířit si Vaše cestovatelské obzory.
míst je omezená. Každý účastník se může přihlásit POUZE na jeden z nabízených výletů.
S úctou
Jan Krkoška, náměstek hejtmana kraje
Výlet zahrnuje: 1. Dopravu / 2. Stravování (oběd) / 3. Služby průvodce / 4. Vstupné / 5.
Pojištění, NÁSTUPNÍ MÍSTO ČESKÝ TĚŠÍN - Sokolovská 1997 (Senior point)
Jednodenní výlety zahrnují služby průvodce, oběd, vstupné do navštívených míst, pojištění a dopraCena: 200 Kč / osoba
vu. Každý výlet zahrnuje 3 cíle a má 3 nástupní místa, najdete je rozepsány níže v tabulce. Účastník výletu platí pouze 200,- Kč, všechny další náklady akce jsou hrazeny Moravskoslezským krajem.
Účastívyletysenioru.cz
na výletu se nezavazujete k odběru žádných dalších služeb či zboží, smyslem projektu
Organizátor: Educa24 agency s.r.o., Kontakty:
je podpora turistických aktivit.
s věkem nad 60 let s bydlištěm v Moravskoslezském kraji.
Telefon pro objednávky: 774 765 550 (8:00 –Účastníci:
11:00; 13:00Senioři
– 15:00)
Výlet zahrnuje:
Dopravu, stravování (oběd), služby průvodce, vstupné, pojištění
Cena:
200 Kč / osoba
E-mailové objednávky: vylety@educa24.cz Organizátor:
Educa24 agency s.r.o..
Kontakty:
www.vyletysenioru.cz
Telefonické
objednávky:
765 550 (8:00 – 11:00;
– 15:00)
Podmínky: Do objednávky napište své jméno,
datum 774
narození
a13:00bydliště.
Odesláním objednávky dáváte společnosti
E-mailové objednávky:
vylety@educa24.cz
Educa24 agency s.r.o. souhlas se zpracováním
vašich osobních údajů (viz GDPR) a souhlas s pořizováním fotografií s vaší
Podmínky:
Do objednávky napište své jméno, datum narození a bydliště. Pokud chcete jet jako skupina přátel,
rezervujte si místa co nejdříve.
Kapacita výletů
je omezená.
Každý účastník se může přihlásit POUZE
osobou. Snímky poslouží jako dokumentace jednotlivých
výletů
pro
MSK.
na jeden z nabízených výletů. Rezervace jsou možné od 15. 5. 2019.
odjezd 7:30 8. 7. 2019

Frenštát p. R. Horečky (stezka Beskydské nebe) + náměstí; Štramberk - prohlídka města,
případně výstup na Trúbu, Hukvaldy - procházka oborou, případně k hradu
odjezd 7:30 9. 7. 2019 Dolní oblast Vítkovic Ostrava - základní prohlídka, věž a GONG; Darkovičky - areál opevnění;
Hrabyně - Památník
odjezd 7:30 20. 8. 2019 Raduň - prohlídka zámku; Hrabyně - Památník ; Ostrava - procházka centrem, radnice
odjezd 7:30 21. 8. 2019 Hradec n. Moravicí - prohlídka zámku; Opava - Slezské zemské muzeum, prohlídka města;
Fulnek - Památník J. A. Komenského
odjezd 7:30 9. 9. 2019 Pustevny - Radegast, Radhošť; Rožnov p. R. - Svět kamenů, svíčkárna, bio farma + výšlap k
Jurkovičově rozhledně; Frenštát p. R. - Horečky, můstek, stezka Beskydské nebe
odjezd 7:30 18. 9. 2019 Hradec n. Moravicí - prohlídka zámku; Opava - Slezské zemské muzeum, prohlídka města;
Fulnek - Památník J. A. Komenského

