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Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, chotebuz@volny.cz, 558 733 131
Vážení občané,
jako by to bylo včera, kdy jsem
připravoval úvodník a psal v něm,
že se nám probouzejí zahrádky ze
zimního spánku, že jsme zimu poslali
na sever a vítáme jaro. A vidíte, máme
tady podzim a už se hlásí o slovo i
sníh. Tak jako jste na svých polích a
zahradách jistě prožili hodně změn,
radosti nebo naopak trápení nad
slabou úrodou, tak i život v obci byl
bohatý na změny a novinky.
V současné době finišujeme s
realizací chodníku a za několik týdnů
bude vše připraveno ke kolaudaci.
Chtěl bych poděkovat všem za
pozitivní reakce k realizovanému
chodníku. Moc nás to těší a těm, kteří
stále nemají jistotu v oprávněnosti
této investice jen doufám, že se
časem jejich obavy rozptýlí a
užitečnost chodníku přijmou. Dále
bych chtěl uvést na pravou míru
všechny výroky typu: “Aaaa nový
starosta a najednou to jde, a dříve
jsme volali po chodníku tak dlouho
a nešlo to!!!” Toto není rozhodně
pravda. Realizace chodníku je
dlouho plánovanou, připravovanou,
projektovanou
a
schvalovanou
investicí. Všechny tyto kroky řídil
bývalý starosta Ing. Martin Pinkas
společně se zastupiteli. Já jsem jen
přišel pomyslně “slíznout smetanu”.
Teď jen zbývá dotáhnout stavbu
do zdárného konce, zkolaudovat a
vyúčtovat dotaci.
Vážení, na straně 4 a více také
na internetových stránkách obce,
naleznete výsledky dotazníkového
šetření spokojenosti obyvatel obce,

které připravoval a vyhodnocoval
místostarosta Ing. Stanislav Klimek
ve spolupráci s panem Lukášem
Dědičem. Chci i za sebe ocenit váš
zájem o dění v obci, který se projevil
relativně velkou účastí. Také mě velice
potěšily výsledky. Aniž bych čekal na
vyhodnocení dotazníků, zahájil jsem
některé přípravné práce a ukázalo
se, že je to cesta správným směrem.
Témata, která jste v dotazníku
ohodnotili špatnými známkami jsou
již v řešení, některá již vyřešená a s
dalšími se počítá v nejbližších letech.
A pak jsou zde věci, které nejsme
schopni ovlivnit, jako např. špatný
stav krajské silnice III. třídy vedoucí
celou obcí - Chotěbuzská, kde
čekáme, až na nás příjde řada. Již teď
víme, že příští rok to nebude.
V současné době taky probíhá
rekonstrukce bytovky Na Návsi,
konkrétně výměna vedení odpadu,
plynu a dalšího příslušenství. Také
připravujeme projekt multifunkčního
sportoviště u kulturního domu,
které má sloužit široké veřejnosti,
dětem školy a školky a sborům
dobrovolných hasičů. Chtěli bychom
se i při této investici ucházet o dotaci
Ministerstva školství a pakliže bude
schválená, už příští rok by se mohlo v
areálu kulturního domu něco dít.
Vážení občané, nezbývá než
závěrem popřát krásný podzim a co
nejvíce teplých podzimních dní. Pro
rozveselení uvádím jeden kreslený
podzimní vtip.
starosta, Ing. David Harok
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Adresa:
Telefon:
IČO:
E-mail:
Web:
Bankovní spojení:

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
558 733 131
673 391 58
chotebuz@volny.cz
www.chotebuz.cz
Moneta Money Bank, a.s., Český Těšín
č.ú.: 5000120-734/0600

Ing. David Harok
- starosta obce
Ing. Stanislav Klimek - místostarosta obce, pověřen
jednáním ve věcech výstavby, životního prostředí,
komunikací a dopravy a plánu rozvoje obce
Chci dostávat informace formou mobilních zpráv 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.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 6. prosince 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 červnu se narodila:

Helena PISZKIEWICZ
V srpnu se narodili:
Viktorie LAŽOVÁ
Zoja LIPINOVÁ
Eliška DZIADUROVÁ
Natálie DOLEŽALOVÁ
Daniel KMEŤ
Přejeme vše nejlepší do prvních krůčků životem, hodně zdraví,
pohody a úsměvů pro své nejbližší.

Jubilanti :
V červenci jubileum oslavili: Vanda MECHÚROVÁ
Jan BOJDA

V září jubileum oslavil:

František MORAVIEC

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

Úmrtí :
V červenci nás opustila

Marie LASKOVÁ

V srpnu nás opustila:

Anna GROCHOLOVÁ

V září nás opustil:

Milan SZCZOTKA

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

Výňatek z
USNESENÍ
z 9. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 17. 9. 2019
Zastupitelstvo obce :
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním Chotěbuz, a V. C., bytem Horní Bludovice, ve výši 29.444,plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění Kč;
pozdějších předpisů,
schvaluje
rozhodlo o zařazení
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz v
návrhu č. 4, k pozemku parc. č. 506 k. ú. Chotěbuz, do rámci programu „Domovní ČOV“ paní A. K. a J. K., bytem
pořízení změny Územního plánu Chotěbuz;
Chotěbuz, ve výši 30.000,- Kč;

schvaluje
souhlasí
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz v rámci se zařazením obce Chotěbuz od e-aukce firmy eCENTRE
programu „Domovní ČOV“, paní Ing. M. C., A. C., bytem pro výběr dodavatele elektrické energie a zemního plynu
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bere na vědomí
odběrných míst obce Chotěbuz a pověřuje starostu k podpisu
výsledky dotazníkového šetření “Průzkum spokojenosti
smluv s dodavateli vzešlých z aukce;
občanů obce Chotěbuz (2019)” a pověřuje místostarostu k
schvaluje
zapracování výsledků do Strategického plánu rozvoje obce
přípravu a podání žádosti o dotaci z programu Ministerstva
Chotěbuz 2020-2030;
průmyslu a obchodu - Efekt II na financování Analýzy
schvaluje
potenciálu energetických úspor kulturního domu v Chotěbuzi
záměr prodeje „areálu zámku“ tvořeného:
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dotaci;
- částí parcely 1/1 k. ú. Chotěbuz označené jako „D“ o
schvaluje
výměře 9 230 m2 (část „A“ nacházející se mimo oplocený
prodloužení termínu pro předání projektové dokumentace v
areál pod ul. Náves, část „B“ v severozápadní části a část „C“
rozsahu pro stavební povolení na Sportovní areál Chotěbuz
v jihovýchodní části nejsou předmětem prodeje a budou před
do 30. 9. 2019;
prodejem geometricky odděleny z původní parcely o výměře
schvaluje
17 330 m2);
Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo “Chodník podél silnice - parcelou p. č. 4 k. ú. Chotěbuz o výměře 660 m2;
III/4686 Chotěbuz Centrum”;
- parcelou p. č. 5 k. ú. Chotěbuz o výměře 382 m2;
- parcelou p. č. 7 k. ú. Chotěbuz o výměře 390 m2;
schvaluje
Dodatek č. 1 k dohodě vlastníků provozně souvisejících - parcelou p. č. 8 k. ú. Chotěbuz o výměře 349 m2;
a budovami:
vodovodních řadů;
- zámek č. p. 123 na parcele č. 1/1 k. ú. Chotěbuz (nemovitá
schvaluje
kulturní památka);
směrnici pro poskytování příspěvku na stravování - garáže a dílny na parcele č. 4 k. ú. Chotěbuz;
zaměstnanců obce Chotěbuz a uvolněných zastupitelů;
- zbořeniště zemědělských a jiných staveb na parc. č. 5, 7 a 8
k. ú. Chotěbuz,
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného za podmínek:
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8022214/3 s - doručení cenové nabídky do 16. 6. 2020 do 15:00 hodin.,
oprávněným ČEZ Distribuce a.s. Děčín, IČ 24729035, ve věci rozhodující je doručení na obecním úřadě nikoli datum
umístění podzemní elektrické přípojky NN na pozemcích podání nabídky k přepravě
358/8, 783/3, 783/10, 783/8, 485/3 a 783/9 k. ú. Zpupná - minimální nabídková cena za celý areál 1.805.417 Kč
- účel užívání musí odpovídat schválenému územnímu plánu
Lhota, obec Chotěbuz;
a musí být uveden tak, aby dle popisu záměru bylo možno
schvaluje
posoudit jeho soulad s územně plánovací dokumentací.
zřízení věcného břemene s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s.
Popis musí obsahovat předpokládaný časový harmonogram
Děčín, IČ 24729035, pro umístění podzemního elektrického
realizace záměru a musí obsahovat minimálně: termín
vedení NN na pozemku č. 627/1 k. ú. Zpupná Lhota, obec
podání žádosti o stavební povolení, termín zahájení prací a
Chotěbuz;
předpokládaný termín kolaudace v letech od uzavření kupní
smlouvy
schvaluje
firmu Silniční a vodohospodářské stavby, Martin Červ, - případná výstavba a provoz musí splňovat hygienické
Vídeňská 152, Chotěbuz, IČ: 68306164, na odhrn sněhu, normy zejména s ohledem na okolní obytnou zástavbu
posyp a jarní úklid posypového materiálu na místních - v případě záměru vyžadujícího vynětí budovy zámku ze
komunikacích a dalších určených komunikacích obce seznamu nemovitých kulturních památek je povinen si toto
Chotěbuz během období 2019/2020, dle Nařízení obce č. vynětí zajistit kupující na vlastní náklady
1/2012 a pověřuje místostarostu k podpisu smlouvy a k - součástí kupní smlouvy bude předkupní právo obce na
„areál zámku“ za cenu dle znaleckého posudku ke dni
upřesnění tras zimní a jarní údržby;
zpětného převodu. Toto předkupní právo bude platné do
schvaluje
doby realizace záměru uvedeného v podané žádosti týkající
cenu za odhrn sněhu na soukromých komunikacích ve výši:
se budovy č. p. 123 (např. kolaudace, zahájení užívání)
400,- Kč + 1 Kč/bm komunikace včetně DPH, splatnou při
- součástí kupní smlouvy bude stanovena sankce za
podání žádosti;
nerealizování záměru do termínu dle podání žádosti až do
schvaluje
výše kupní ceny
firmu SMOLO Třinec s.r.o., nám. Svobody 527, Třinec – - součástí kupní smlouvy bude zákaz zcizení a zatížení
Lyžbice, IČ: 05068703, pro komplexní nakládání s odpady v nemovitosti právem 3-tích osob bez souhlasu prodávajícího
obci Chotěbuz a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo – do doby realizace záměru
na rok 2020 a 2021;
- prodávající si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky
- prodávající si vyhrazuje právo jednat o znění kupní smlouvy.
Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.
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Dotazníkový průzkum spokojenosti obyvatel obce Chotěbuz
Stručný výčet výsledků
Děkuji vřele všem zodpovědným a
aktivním občanům, kteří se účastnili
„Průzkumu spokojenosti obyvatel obce
Chotěbuz.“ Vyplňovali jste dotazníky
svědomitě, papírové verze dotazníků
byly vyplněny čitelně, to nám usnadnilo
práci v přepisování do online systému
dotazníkového
průzkumu.
Vaše
potřeby, představy a názory na současný
stav a budoucí rozvoj obce uvedené
v dotaznících jsou cenným podkladem
pro tvorbu strategického plánu rozvoje
obce Chotěbuz, který bude zpracováván
v následném období. Strategický plán
by měl být stále „živým“ materiálem
a bude sloužit zastupitelům obce jako
vodítko při rozhodování o budoucnosti
obce. Vaše potřeby, představy a názory
budou zároveň cenným zdrojem pro
zpracování rozpočtu obce pro rok
2020, včetně sestavení plánu
stavebního výboru. Děkuji
panu Lukáši Dědičovi, který
se
aktivně
spolupodílel
na přípravě a zpracoval
závěrečné
vyhodnocení
dotazníkového
průzkumu,
které si můžete detailně
pročíst
na
webových
stránkách obce Chotěbuz
(kolonka AKTUALITY).
Stručný výčet základních
výsledků a tézí dotazníkového
průzkumu.
Do dotazníkového šetření
se zapojilo 168 obyvatel obce, což
představuje 16% obyvatel obce starších
18 let.
Největší zastoupení mezi
respondenty měly produktivní skupiny
obyvatel ve věku 30-44 let, následované
občany ve věkové skupině 45-64 let.
Častěji na dotazník odpovídaly ženy než
muži.
Vzdělanostní
strukturu
respondentů
tvořily
zejména
středoškoláci s maturitou nebo s vyšším
odborným vzděláním a vysokoškoláci.
Více než polovina respondentů
byla tvořena občany bydlícími v místní
části „Zpupná Lhota“, 1/3 všech
respondentů tvoří občané místní části
„Chotěbuz“.

😀
😀
😀
😀

😀

Mezi všemi respondenty
převažovali občané, kteří se do obce
přistěhovali nad těmi, kteří se zde
narodili.
Obyvatelé obce jsou obecně
ve velké míře spokojeni se životem
v obci, největší spokojenost panuje se
základní a mateřskou školou, dále se
svozem odpadů a s nabídkou a úrovní
kulturních akcí. Více než polovina
respondentů je rovněž spokojená se
službami pro seniory, s autobusovou
obslužností a obecní dotační podporou
určenou na budování domovních ČOV.
Za největší problém obyvatelé
obce označili nedostatek chodníků/
parkovacích míst, dále občanům velmi
vadí špatná kvalita ovzduší, velká
nespokojenost je rovněž se současným
stavem autobusových zastávek a s

😀

😠

nedostatečným množstvím sportovišť.
V otázkách priorit rozvoje obce,
by finanční prostředky z rozpočtu
obce respondenti směřovali nejvíce
na pokračující výstavbu chodníků v
dalších částech obce (zejména úsek od
SKS po aut. zastávku U Glace). Další
prioritou je výstavba a oprava místních
komunikací, dále zvýšení bezpečnosti
a vyřešení dosud příliš nevyužívaného
hřiště u SKS, resp. jeho přestavba na
multifunkční sportoviště. Mezi nejméně
prioritní byla označena otázka „rozvoje
možností pro volný čas“.
V otázce nakládání s bioodpadem
by více než polovina respondentů
preferovala vhodnou úpravu stávající
skládky za SKS, více než ¼ respondentů
vyjádřila zájem o vlastní popelnici na
bioodpad s jejím pravidelným odvozem
od domu.

😀

😀

Obyvatelé obce jsou hrdí zejména
na zdejší krásnou přírodu a okolí, dále
oceňují množství společenských a
kulturních akcí pořádaných samotnou
obcí nebo jinými spolky. Dále jsou
spokojeni s místní základní a mateřskou
školkou, s přilehlým parkem a s
dětským hřištěm.
Z průzkumu vyplynulo, že
občané se nejvíce stydí, za stávající
špatný technický stav zámku Chotěbuz
a za jeho okolí. Řada občanů postrádá v
obci větší množství chodníků, které by
zvýšily bezpečnost na komunikacích.
Rovněž chybějící kanalizace je
problémem, který vnímá většina
respondentů. Mezi další nejčastěji
uváděné oblasti, které občanům v obci
chybí, patří multifunkční sportoviště,
sběrný dvůr, domov pro seniory,
cyklostezka nebo restaurace/
hospoda/kavárna.
Je zde uveden pouze
základní výčet potřeb a názorů,
které vyslovili občané, detaily
si můžete pročíst na webových
stránkách obce. Čeká nás
hodně práce, která si vyžádá
větší množství finančních
prostředků, ty budou čerpány
zejména z rozpočtu obce a
z dosažitelných dotačních
zdrojů. „Říká se, že mamuta se taky
nejí hned celého, je zdravé jíst ho po
soustech“. Věřím, že všechna práce a
úsilí se podaří a s odstupem času bude
hmatatelná a viditelná.

😠

Ing. Stanislav Klimek – místostarosta
obce Chotěbuz

😀
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Informace k rekonstrukci
obecních komunikací
Na začátku měsíce srpna došlo k rekonstrukci a položení
nového asfaltového koberce na vybraném úseku ul. Březová,
včetně výstavby obratiště, které bude sloužit k bezpečnému
otáčení nákladních vozidel zajištujících svoz odpadů. Dále
byl vyasfaltován úsek pro míjení aut na ul. Myslivecká, který
slouží zároveň jako vjezd k bráně „horním hasičům“. Nové
obratiště na ul. Náves rovněž poslouží vozidlům zajišťujícím
svoz odpadů. Tímto děkuji za trpělivost občanů, kterých se
rekonstrukce silnic týkala. Děkuji panu Jarkovi Ausficírovi
za odborný, dlouhodobý dohled a spolupráci při rekonstrukci
cest. Připravujeme rozvoz a uválcování asfaltového recyklátu
na komunikaci „Za tratí“, kde postupně chceme zpřístupnit
obyvatelům bezpečnější průjezd a pohyb. V průběhu října
by mělo dojít k omezení provozu na ulici Lesní, z důvodů
rizikového kácení stromů podél této ulice.
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Vyjádření Správy silnic
Moravskoslezského kraje ke
stavu komunikace Chotěbuzská
O
stavebně-technickém
stavu
komunikace
Chotěbuzská rovněž víme, a je pravidelně monitorován
naší organizací tak, jako ostatní silniční síť v naší údržbě.
I z tohoto důvodu byla také v loňském roce 2018 již
zpracována projektová dokumentace a čeká se nyní
na schválení finančních prostředků na její realizaci.
Zařazení předmětné akce do patřičného programu
k realizaci je závislá na jejím schválení v orgánech MSK
(Moravskoslezského kraje). Až poté je možno tuto akci
zrealizovat. Taktéž propustek 4686-4P (před zatáčkou „U
kina“) je v současné době řešen projektovou dokumentací
s možným výhledem realizace v příštím roce (opět
s ohledem na přidělení finančních prostředků).
SSMSK

Ing. Stanislav Klimek

Z důvodu těžby stromů v blízkosti komunikace Lesní,
pohybu těžební techniky a rizika pádu stromů na komunikaci,
bude komunikace Lesní od 14. 10. do 25. 10. (2 týdny) v čase od
8hod do 13hod uzavřená. V čase uzavírky použijte objízdnou
komunikaci. Děkujeme za pochopení.

CHRAŇTE

Vážení obyvatelé
rodinných domů, bytů,
© MV–generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru
České republiky

oslovujeme Vás touto cestou proto,
že stále evidujeme vysoký počet
požárů v domácnostech, které mají
tragické následky. Každý rok
dochází k více než tisícovce požárů
v obytných budovách, kde umírají
desítky lidí a stovky jich jsou
zraněny.

domov i sebe
1.

ČTĚTE NÁVODY

2.

HLÍDEJTE OTEVŘENÝ OHEŇ

3.

POZOR NA CIGARETY

4.

KONTROLA KOMÍNŮ

5.
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Instalujte a užívejte tepelné a jiné spotřebiče v souladu
s průvodní dokumentací výrobce.

Nenechávejte bez dozoru otevřený plamen svíček, sporáku, krbu a zvyšte opatrnost při vaření.

BEZPEČNOSTNÍ
DESATERO

6.

POUČTE SVÉ DĚTI

7.

VYBAVTE SVOJI DOMÁCNOST

8.

UDRŽUJTE V POŘÁDKU UZÁVĚRY
INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Při kouření a odhazování nedopalků do odpadkových
košů nedopalky vždy dokonale uhaste.

Dodržujte pravidla na údržbu a provoz spalinových cest.

TOPTE, JAK SE MÁ

Nedávejte do blízkosti topidel hořlavé látky, popel ukládejte do nehořlavé nádoby.

Dejte z dosahu dětí zápalky, zapalovače, vysvětlete jim
nebezpečí vzniku požáru.

Instalujte hlásiče požáru, vybavte domácnost hasicími
spreji a přenosnými hasicími přístroji.

Hlavní vypínače elektrického proudu, uzávěry vody
a plynu musejí být řádně označené a přístupné.

Měli byste si uvědomit, že odpovědnost za své chování a za technické zabezpečení svých domovů proti
požáru nesete pouze vy sami! Aby k těmto požárům
nedocházelo a nedocházelo k úmrtím a zraněním,
dodržujte toto BEZPEČNOSTNÍ DESATERO.

9.

KONTROLUJTE ELEKTRICKÁ ZAŘÍZENÍ

10.

UDRŽUJTE PRŮCHODNÉ CHODBY A SCHODIŠTĚ

Kontrolujte pravidelně stav spotřebičů a šňůrových vedení.

V případě požáru oceníte, že budete moci z hořícího
domu rychle utéct a zachránit členy rodiny.

Chotěbuzské zrcadlo
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Diakonie Broumov - sbírka ošacení proběhne
dne: 21. 10. – 13. 11. 2019
9 – 14 hodin (po-pá), Kulturní dům Chotěbuz

Více na www: diakoniebroumov.cz
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek (donášejte v pevných pytlích)
- Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) - nepoškozené
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
- Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří, spacáky
- Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou)
- Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti
- Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové
- Menší elektrospotřebiče – rádia, žehličky, fény atd. mohou být i nefunkční
- Knihy, časopisy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače, matrace, koberce, stany – z ekologických
důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – transportem se znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
- nádobí bílé a černé, skleničky, porcelán
- lyže a lyžáky
Bližší informace na tel: 721 648 879 - pí. Zacharová

Odhrn soukromých
komunikací
I pro tuto zimu si máte možnost
na obecním úřadě objednat odhrn
sněhu soukromých komunikací. Cena
je splatná ihned při objednání, a to
400 Kč + 1 Kč za každý běžný metr
komunikace. Mějte však na paměti,
že v rámci odhrnu komunikací jsou
stanoveny priority takto, nejprve
je ošetřená komunikace po které
jezdí autobus, dále ostatní místní
komunikace obce a pak komunikace na
základě objednávek.

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
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Příspěvky organizací a institucí
Školička Opička
Od ledna 2019 vznikla školička
Opička. Její provozovatel je spolek
Kristýnka z.s. Školička se nachází v
kulturním domě Chotěbuz v krásném
klidném prostředí. Tato Školička
Opička také nahrazuje funkci jesliček,
jelikož přijímáme děti už od jednoho
roku. Poskytujeme zde individuální
přístup ke každému jednotlivému dítěti.
Ve třídě je jen malý počet dětí, proto
jsme schopny se věnovat každému
dle jeho potřeb. Vzdělávací program
je pestrý a všestranný. U nás také
najdete odpolední školní klub, kde se
vám postaráme o školáka. Zde si může
udělat domácí úkol pod dohledem paní
vychovatelky. Vyrábíme, kreslíme,
sportujeme. Také pořádáme příměstské
tábory, které jsme úspěšně absolvovali.
Děti i rodiče byli spokojeni a těší se

na další akce. Můžete zde také najít
místní knihovnu, která se nachází
v 2. p. kulturního domu Chotěbuz.
Spolupracujeme s paní knihovnicí
Cvetankou Rabenseifnerovou. Ta
nám pokaždé vyjde vstříc a udělá
nám krásnou besedu. Děti se tak
seznamují s literaturou, poslechnou
si, jak se knihy ukládají a jak se k nim
správně chovat nebo si mohou knížku
půjčit, prohlídnout a ty větší i přečíst.
Relaxujeme a posloucháme čtené
pohádky. Tímto chceme poděkovat, že
můžeme místní knihovnu navštěvovat.
Děti jsou totiž jedna velká radost.
Je nutné, abychom jim naslouchali,
milovali je a zároveň jim ukázali
správnou cestu do života. Děkujeme
všem za důvěru a těšíme se na vaši
spolupráci.
Kristýna Zagorová a kolektiv

Místní knihovna
Knižní novinky 2019 (výběr)
otevřeno v pondělí 15 – 19 hod.
www.chotebuz.knihovna.info; www.facebook.com/
knihovnachotebuz
Společenské romány, milostné romány
Až vysvitne slunce : Debbie Macomber
Nevyvážený pár : Anna Jansson
Tiché roky : Alena Mornštajnová
Venkovské sídlo : Zlaté časy, Anne Jacobsová
Detektivní romány, thrillery
Hračkář : Andrew Mayne
Sestry : Bernard Minier
Historické romány
Poslední hodina : Harry Sidebottom
Vzpoura goliardů : Vlastimil Vondruška
Naučná literatura
Jóga podle čaker : Anodea Judith
Takzvané zlo - přírodní zákonitosti agrese : Konrad
Lorenz
Literatura pro děti a mládež
Vodník Mokřálek a zlatá šupinka : Zdeňka Šiborová
Ztřeštěný dům na stromě, 52 pater : Andy Griffiths
Zpracovala: C. Rabenseifnerová
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Neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz
zve na akci

podzim
PŘEHLED AKCÍ ŘÍJEN-PROSINEC

Od 10/9 každé úterý od 9:30-11:30 hod. Klub maminek „Maminky
(tatínkové), přijďte si užít příjemný společně strávený čas.“

LAMPIÓNOVÝ PRŮVODUSPÁVÁNÍ BROUČKŮ
KDY: 1/11 2019 16 HOD.
KDE: sraz před OÚ

3/10 od 16 hod. 5/9 od 16 hod. Hurá na koně (kavárna Meridian
teamu) „Není krásnější pohled než z koňského sedla.“
5/10 od 9:30 hod. Drakiáda (hřiště SKS) „Podruhé vypustíme draky
k obloze.“

15/10 od 17 hod. „Ženský kruh“ (klubovna) „Poznejte sílu kruhu a přijďte
si popovídat o ryze ženských tématech“

23/10 od 16 hod. „Spolu v přírodě“ Les „Přijďte načerpat sílu lesa“
1/11 od 16 hod. „ Lampiónový průvod – uspávání broučků“ (sraz u
OÚ)
15/11 od 16 hod. Hurá na koně – Sv. Martin (sraz u kavárny
Meridian teamu)
27/11 od 16 hod. Tvořivá dílna – Vánoční věnec (klubovna)
3/12 od 16 hod. Tvořivá dílna – Dárečky (klubovna)
10/12 od 16 hod. Spolupečení (kuchyň v SKS) „Společně si upečeme a
nazdobíme perníčky.“

Společně uspíme broučky před zimou a pak se projdeme
v lampiónovém průvodu, lampión nebo lucerničku s sebou. Kostým

Akce pořádá neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz z podpory
Nadace Via z programu Živá komunita.

broučků a jiných hmyzáčků vítán.
Akci pořádá neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz z podpory
Nadace Via z programu Živá komunita.

Více infa na sousedskykruh.webnode.cz; na FCB; stránkách obce a
vybraných místech v obci.

První tři měsíce Sousedského kruhu jsou za námi
Jak jsme již informovali, neformální
skupina Sousedský kruh Chotěbuz
získala na konci května finanční grant
Nadace Via z programu Živá komunita,
díky kterému mohlo během uplynulých
třech měsíců proběhnout několik
zajímavých akcí.
Vyzkoušeli jsme znovuobnovit
tradici v podobě Blešáku, a i když účast
nebyla moc velká, řada občanů by
uvítala jeho opakování.
V létě jsme zorganizovali sportovní
odpoledne, které se konalo na hřišti
u SKS. Zde si čtyři desítky malých i
velkých sportovců mohlo zahrát mimo
jiné badminton, minigolf, mikádo nebo
třeba pétanque. Na závěr bylo pro
účastníky připraveno malé občerstvení.
Vysadili jsme také 5 nových doubků
do vznikající aleje kousek od kulturního
domu, jezdili na koních,...
Velkou událostí bylo také zářijové
otevření naší multifunkční místnosti,

která se nachází v druhém patře cz, stránkách obce a na vybraných
kulturního domu. Klubovnu jsme nástěnkách.
vybavili tak, aby se v ní cítili dobře
Pavlína Foltynová
nejen děti, ale i dospělí. Do samotného
budování se zapojila celá řada občanů ať
už darováním věcí nebo přiložením ruky
k dílu. Děti jistě ocení dětský koutek,
a také prostor pro tvoření. Dospělí
naopak mohou relaxovat u kávy a knihy,
kterých je v klubovně dostatek. Nově
také každé úterý v klubovně od 9:3011:30 hod. probíhá „Klub maminek“ se
zajímavým programem pro děti.
A na jaké další akce se můžete do
konce roku těšit? Říjen odstartujeme
Drakiádou, společně se vydáme do
lesa, opět budeme jezdit na koních –
v listopadu oslavíme svátek Sv. Martina,
čeká nás také Lampiónový průvod, i
několik tvořivých dílen s předvánoční
tématikou.
Veškeré
informace
naleznete na Facebooku, webu:
sousedsk ykruhchotebuz.webnode.

Chotěbuzské zrcadlo		
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Informace pro
občany
VYUŽIJTE BEZPLATNOU
ENERGETICKOU PORADNU
Vážení spoluobčané,
na základě pozitivních zkušeností pro Vás obec Chotěbuz zajistila možnost
využít bezplatnou energetickou poradnu, která Vám bude k dispozici
přímo v budově Obecního úřadu.
Termíny energetické poradny
30.10.2019 od 16:00 do 18:00
13.11.2019 od 16:00 do 18:00

í
e m du
z
í
ř
v p ho ú ř a
cní
ob e

Kdy poradnu využít?
Stále častěji se bohužel setkáváme s nejrůznějšími formami podomního
prodeje, které se na první pohled zdají být nevinné. Podomní prodejce Vám
zavolá a představí se jako distributor, který Vám jde domů zkontrolovat, že
máte vše správně nastavené. Prodejce tím jednoduše obešel zákon, protože
se nechal pozvat přímo k Vám domů. Ani se nenadějete a podepisujete
"kontrolní protokol", který je ve skutečnosti novou dodavatelskou smlouvou, ze
které je následně problém se vyvázat.
Pokud jste se v poslední době setkali s jakoukoli formou podomního prodeje, případně si nejste
jistí, zda jste něco omylem neuzavřeli po telefonu, můžete se přijít do energetické poradny poradit,
jak dále postupovat. K dispozici Vám zde budou obchodní partneři renomované společnosti eCENTRE,
která je se svou službou LICIT jedničkou na trhu v oblasti elektronických aukcí pro domácnosti, podnikatele
a také veřejnou správu.
Jestliže uvažujete o změně dodavatele energií, můžete se do poradny také přijít informovat, jaké
máte možnosti a jak nenaletět nevýhodné nabídce, ze které by pro Vás vyplývaly sankce či pokuty.
V případě, že budete chtít vyzkoušet novou službu LICIT, díky které se o změnu dodavatele nebudete
muset vůbec starat, můžete se přímo v energetické poradně informovat, jakým způsobem lze tuto službu
využít.
Co je LICIT
Unikátní služba, která díky využití principu sdružené poptávky a e-aukci zajišťuje domácnostem i firmám
výhodné ceny a férové podmínky energií, bez jakýchkoli sankcí či dalších poplatků. Využití této služby je
zcela zdarma.

Obec
Chotěbuz
už
dlouhodobě
spolupracuje
se společností eCentre ve
věci výběru nejvhodnějšího
dodavatele plynu a elektřiny
formou energetické aukce pro
všechna naše odběrná místa. S
ohledem na dobré zkušenosti
a časté dotazy občanů chceme
možnost registrace Vašeho
odběrného místa do energetické
aukce umožnit i Vám. Co to
znamená?
Zástupci
spol.
eCentre
panu
Kocůrkovi
telefonicky (tel. 797 996 114)
nebo osobně, ve dnech kdy zde
bude dělat poradenskou činnost
(30. 10. a 13. 11. 16-18h v přízemí
OÚ), uvedete Vaši spotřebu.
On Vám spočte možnou
úsporu a pokud pro Vás bude
nabídka přijatelná, podepíšete
smlouvu. Spol. eCentre sdruží
všechny požadavky na plyn
a elektřinu a v dubnu 2020
uspořádá energetickou aukci
“LICIT” na dodavatele. Je zde
velká šance, že vysoutěžená
cena bude lepší než Vaše
stávající. Pak už zbývá pouze
podepsat smlouvu s novým
vysoutěženým dodavatelem a
užívat uspořených peněz.

Hromadné čipování psů na území obce

Průměrná úspora klientů je
S předstihem upozorňujeme nedodržení by se mohly pohybovat v
všechny vlastníky a chovatele
20 – 100 tisíc Kč v závislosti
13 psů,
347rozmezí
korun
že podle zákona č.166/1999 Sb., o
veterinární péči a o změně některých
souvisejících zákonů, ve znění
pozdějších předpisů, s účinností od
1. ledna 2020, musí být každý pes
označen elektronickým čipem.
Povinně by chovatelé měli čipovat
všechny psy, nejdříve však ve věku
kolem půl roku, v době prvního
očkování proti vzteklině. Svého psa
můžete nechat čipovat již letos, není
třeba čekat na žádné konkrétní datum.
Povinné očkování psa proti vzteklině
je od tohoto data platné, pouze pokud
je pes takto označen. Sankce za
9

na druhu provinění. Výjimkou je
pouze pes, který je označen čitelným
tetováním provedeným před 3.
červencem 2011.
S ohledem na tuto skutečnost
připravuje
Obec
Chotěbuz
ve
spolupráci s MVDr. Romanem
Donocikem,
hromadné
čipování
psů v Kulturním domě v Chotěbuzi.
V souvislostí s přípravou této akce
a nutností objednávky potřebného
množství čipů, žádáme chovatelé,
kteří si doposud své pejsky nenechali
očipovat, aby svůj zájem o čipování
nahlásili na Obecní úřad Chotěbuz,

tel. 558 733 131 nebo emailem na
chotebuz@volny.cz, nejpozději do 15.
10. 2019. Po dohodě s veterinářem
Vám bude oznámen termín, kdy bude
čipování probíhat. Cena čipu se bude
pohybovat v rozmezí 450 – 500 Kč,
dle počtu zájemců. Jedná se i mikročip
DATAMARS. Poplatek za registraci
do Národního registru majitelů zvířat
je již v ceně mikročipu, zaevidování
psa do registru si provede majitel sám
- vše bude vysvětleno na místě. Teprve
po zaregistrování plní mikročip funkci
prostředku k vyhledávání a nalezení
vašeho psa v případě zaběhnutí.
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Wycieczka MK
PZKO Kocobędz
Każdy rok członkowie naszego
koła wyjeżdzają na wycieczki
krajoznawcze. W sobotę 7. 9. 2019
wyjechaliśmy na wycieczkę do
Polski, by zwiedzić znane nam tylko
z opowiadań miejscowości. Swą
podróż rozpoczęliśmy zwiedzaniem
wsi Kamień Śląski, która walczy
o tytuł najładniejszej polskiej wsi,
wszystko to za pomocą środków
unijnych: wybudowali lotnisko (dla
małych samolotów), bowling i stadninę
dla koni. Odbudowali kościół św. Jacka
oraz kąpiele rozbudowane ze stajni
i chlewów. Wioska prezentuje się
wspaniale.
Następnym punktem programu

wycieczki
był
Gogolin.
Tam
zaśpiewaliśmy Karolince i Karliczkowi
pod ich pomnikiem i wyruszaliśmy
dalej. Cudownym miejscem był
Zamek w Mosznej jeden z najbardziej
znanych objektów zabytkowych na
ziemi opolskiej. Wygląda prawie jak
zamek Disneya - ma 99 wieżyczek.
Tradycyjnie na zakończenie każdej
wycieczki opiekamy parówki, za

każdym razem w innym miejscu.
Tym razem opiekanie odbyło się koło
domu PZKO w Wierzniowicach, gdzie
przywitał nas prezes Józef Toboła, który
zaznajomił nas z historią koła oraz jego
działalnością.
Zwiedzając
nasze
okolice
stwierdzamy, że nie potrzeba jechać
zbyt daleko by zobaczyć ładne, ciekawe
i nieznane rzeczy.

TJ SOKOL - šachový oddíl
Nové ELO
1. Chmiel František
1936
6. Tesarczyk Stanislav 1621
11. Nikel Adam 1236
2. Randliszek Pavel
1790
7. Szpalek Martin
1363
12. Fertö Ján 1000
3. Chmiel Jan		
1691
8. Szewczyk Roland
1269
13. Petrek Jozef 1000
4. Křikava Václav
1689
9. Kubiena Roman
1238
5. Wardas Pavel		
1655
10. Sojčák Bohuš
1236
Přijďte se procvičit v šachu. Tréninky jsou 1. pondělky v měsíci od 15 do 18 hod. v kulturním domě Chotěbuz.

Fa BÁRCI Rudolf
ZEDNICKÉ PRÁCE • MALBY • NÁTĚRY • SÁDROKARTONY
KNAUF • OBKLADY • DLAŽBY • STĚRKOVÁNÍ STĚN •
OMÍTKY

Pod Zámkem 395
735 61 Chotěbuz
mobil: 724 093 809

IČ: 683 06 393
DIČ: CZ5507217001
e-mail: barcir@seznam.cz

Vánoční koncert obce Chotěbuz
15. 12. 2019 v 17 hodin

Zazpívá a zatančí členové Folklorního
souboru Olšina a Olšinka v doprovodu
cimbálové muziky Olšina.

Chotěbuzské zrcadlo		
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