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Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, chotebuz@volny.cz, 558 733 131
Vážení občané,
když vykoukneme z oken tak to sice
na Vánoce moc nevypadá, ale vážně
jsou už tady. Všude nás obklopuje
shon, plné obchodní centra, problém s
parkováním ve městech a pocit, že jsou
letos ty Vánoce nějak moc brzy a že
jsme se na ně vůbec nestačili připravit.
Ale Vánoce mají i druhou stranu mince.
V kulturních centrech a kostelích se
lidé potkávají u příležitosti vánočních
koncertů, poslouchají koledy a vánoční
písně a pomalu nasávají tu pravou
vánoční náladu. Velcí i malí ví o tom, že
se v Betlémě narodil Ježíš. A my, jako
ti tři králové nesli dary novorozeňátku,
se navzájem obdarováváme a připomínáme si největší dar, jaký byl lidstvu
dán - odpuštění.
I v Chotěbuzi jsme se snažili
pro Vás tu pravou vánoční náladu
připravit. Zda se nám to povedlo
musí posoudit každý sám. Letos jsme
nechali nově ozdobit světýlky náš
vánoční strom. Původní osvětlení tam
viselo víc jak 6 let. Přírůstky a horní
1/4 stromu už nám vůbec nesvítila.
Rozhodli jsme se tedy strom osvětlit
nově. Pro Vaši představu na stromě
visí 200 m světýlek. 28. listopadu jsme
slavnostně spolu s dětmi ze základní
školy Chotěbuz vánoční strom
rozsvítili. Od té doby od soumraku po
úsvit zdobí centrum obce. Pak měly
děti možnost potkat se s Mikulášem.
Další velkou tradiční předvánoční
akcí byl koncert folklorního souboru
Olšina a Olšinka za doprovodu
cimbálové muziky. Touto cestou chci
poděkovat členům kulturního výboru
za přípravu a organizaci těchto dvou

krásných akcí.
Na obci jsme ani ke konci roku
nezaháleli. Od minulého vydání
Zrcadla jsme přebrali zrealizovaný
chodník a v současné době probíhá
Obecní úřad informuje
proces přípravy dokumentace na
2 Narození, Jubilanti, Úmrtí
kolaudaci (str. 4).
Usnesení zastupitelstva
Zastupitelstvo obce projednalo
3
Čipování psů a registrace v
a na prosincovém zasedání schválilo
registru chovatelů
rozpočet na r. 2020.
Obálka do lednice IN.F.Obálka
Na příští rok plánujeme:
4 Rekonstrukce vedení odpadu
• výměnu autobusové zastávky - té
a plynu v bytovce
s děravou střechou a podmočeným
Chodník
v centru obce
zdivem - u staré školy;
5 MK PZKO Kocobędz
• chceme nechat zpracovat projekt
a pakliže to bude časově možné
MK PZKO Kocobędz-Ligota
i zrealizovat zateplení kulturního
6 Novinky místní knihovny
domu;
7 Zprávičky ze školky a školy
• budeme zateplovat bytovku Na
Šachy TJ Sokol
Návsi - máme již vybraného
8 Příspěvek výboru klubu
zhotovitele;
důchodců
• čeká nás provedení stavebněhistorického průzkumu zámku;
• máme
zpracovaný
projekt
krásné svátky, užívejte Vánoc plnými
sportoviště u kulturního domu,
doušky a ze srdce Vám přeji hodně zdraví
budeme se tedy ucházet o dotaci
a úspěchu v novém roce.
a v případě získání dotace
starosta, Ing. David Harok
předpokládám, že bychom letos
začali s první etapou výstavby;
• rádi bychom provedli opravu krovů
a střechy na spodní hasičárně,
která je v havarijním stavu;
• po souhlasném stanovisku ŘSD
a Správy silnic bychom chtěli do
Podobory k přechodu pro chodce
umístit semafor.
Mimo tyto plánované akce
samozřejmě budeme zabezpečovat
stálý chod úřadu, provoz obecního
zařízení a údržbu majetku a zeleně.
Vážení, dovolte, abych Vám popřál

obsah

Obecní úřad informuje

Adresa:
Telefon:
IČO:
E-mail:
Web:
Bankovní spojení:

www.chotebuz.cz

zima

Obecní úřad informuje

Obecní úřad Chotěbuz
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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 18. března 2020. Všechny zájemce o uveřejnění svého příspěvku
nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě. Zasláním fotografií
k článku vyjadřujete souhlas s jejich otištěním a s jejich využitím k propagaci obce formou tisku propagačních materiálů
nebo uveřejněním na webu obce.
Redakční rada

Narození :
V září se narodila:

Kristýna SKOKANOVÁ

V listopadu se narodila:

Liliana VOLOVCOVÁ

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

Jubilanti :
V říjnu jubileum oslavili:

Uršula BONCZKOVÁ
Jiří TOMÁŠ
Hedvika STLOUKALOVÁ
Eva GOGOLOVÁ
Stanislav WACLAVEK
Arnold GOLD
Josef STENCHLÝ

V listopadu jubileum oslavili: Marie FIEDOROVÁ
Miroslav VRBATA
V prosinci jubileum slaví:

Marie ŠEVČÍKOVÁ

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

Úmrtí :
V září nás opustili:

Milan SZCZOTKA
Kristyna KULOVÁ

V listopadu nás opustila:

Františka PILVOUSKOVÁ

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

Výňatek z
USNESENÍ
z 10. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 15. 10. 2019
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo “Chodník podél silnice
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8024939/2 s III/4686 Chotěbuz Centrum”.
oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ 24729035, ve
věci umístění zařízení distribuční soustavy na pozemku parc.
č. 270 k. ú. Chotěbuz, obec Chotěbuzů;
Chotěbuzské zrcadlo		
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Výňatek z
USNESENÍ
z 11. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 19. 11. 2019
Zastupitelstvo obce :
bere na vědomí
schvaluje
návrh rozpočtu obce na rok 2020 (včetně navrhovaných poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz v rámci
změn);
programu „Domovní ČOV“ paní Mgr. N. K. a L. K., bytem
Chotěbuz, ve výši 30.000,- Kč;
schvaluje
zprávu o plnění usnesení (ZO 11. 9. 2018 – 15.10.2019);
schvaluje
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz v rámci
bere na vědomí
programu „Domovní ČOV“ paní R. S., bytem Český Těšín,
dopis zaslaný p. A. F.
ve výši 30.000,- Kč.
Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Povinné čipování psů a registrace v Národním registru majitelů
zvířat
V předešlém čísle Chotěbuzského
zrcadla jsme Vás informovali o
povinném čipování psů. Opět
připomínáme, že od 1. ledna
2020, musí být každý pes označen
elektronickým čipem (dle zákona
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o
změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů).
Povinné očkování psa proti
vzteklině je platné, pouze pokud je pes
označen čipem. Sankce za nedodržení
by se mohly pohybovat v rozmezí 20

– 100 tisíc Kč. Výjimkou je pouze pes,
který je označen čitelným tetováním
provedeným před 3. červencem 2011.
Dále uvádíme, že po očipování
psa je nutné číslo čipu zavést do
databáze - registrovat ho, nejlépe
do Národního registru majitelů
zvířat (narodniregistr.cz). Teprve po
zaregistrování plní mikročip funkci k
vyhledávání a nalezení vašeho psa v
případě zaběhnutí.
Prosíme sdělení čísla čipu
emailem nebo doručení na OÚ.

Kontrolou bylo zjištěno, že je stále
mnoho chovatelů, kteří tuto povinnost
nesplnili nebo opomněli předat číslo
čipu na OÚ.

Obálka do lednice neboli IN.F.Obálka je tady!
Jedná se o projektovou aktivitu
Moravskoslezského kraje pod osobní
záštitou náměstka hejtmana pro
sociální oblast Jiřího Navrátila MBA,
z projektu „Informace jako forma
ochrany osob v seniorském věku“.
Aktivita je zaměřená na zvýšení kvality
života seniorů a podporu jejich bezpečí.
IN.F.Obálky budeme mít k dispozici i v
Chotěbuz na OŮ.
• IN.F.Obálka (= Informace
jako Forma ochrany) je plastová
obálka, která obsahuje informační
leták s pokyny k vyplnění, formulář
k vyplnění, propisku, magnetu
nebo samolepku (s nápisem: Zde je
IN.F.Obálka, s telefonními čísly na
složky záchranného systému).
• IN.F.Obálka slouží k předání
údajů o zdravotním stavu, užívaných
3

lécích, kontaktech na příbuzné či blízké,
v případě, že se senior v domácnosti
ocitne v nebezpečí či ohrožení života,
složkám záchranného systému, které
jsou o této aktivitě informovány.
• IN.F.Obálka může přispět
k efektivnímu zajištění pomoci v situaci
tísně, ohrožení zdraví nebo života. Je
třeba vyplnit formulář s požadovanými
údaji a vložit jej zpět do plastové
obálky a umístit do lednice, nejlépe do
vnitřní přihrádky dveří. Samolepkou
nebo magnetkou označit dveře lednice
nebo dveře z vnitřní strany bytu a
tím způsobem budou informovány
zasahující záchranné složky.
Upozornění: Moravskoslezský kraj
ani Ministerstvo práce a sociálních věcí
nepověřily žádné osoby ani organizace
kontrolou IN.F.Obálek! Proto žádné

osoby, které by chtěly takto konat,
NEVPOUŠTĚJTE
DO
SVÝCH
DOMOVŮ!!!
Tento projekt je spolufinancován ze
státního rozpočtu České Republiky a
rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Moravskoslezský
kraj

ZDE JE

IN.F.OBÁLKA
155 Záchranný systém
150 Hasiči
158 Policie ČR
112 Jednotná sňová linka
Projekt je spoluﬁnancován ze
státního rozpočtu České republiky
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Rekonstrukce vedení odpadu a plynu v bytovce
Ve dnech 30. 9. - 21. 10. 2019
proběhla velká rekonstrukce bytovky Náves 269, 270, která se týkala rozvodů
plynu a odpadů. Dále jsme zvyšovali
požární bezpečnost, a to sice vytvořením
protipožární přepážky zabetonováním
prostupů mezi patry a osazením
rozvodů
odpadu
protipožárními
membránami. Na tuto rekonstrukci
jsme získali dotaci Moravskoslezského
kraje z programu Podpory a rozvoje
venkova Moravskoslezského kraje 2019.
Dotace byla ve výši 60% uznatelných
nákladů. Realizaci prováděla stavební
firma Stavorenol a stála 488.386 Kč.
Od Moravskoslezského kraje v součtu
obdržíme 293.031,60 Kč.

Chodník v centru obce
Jistě nikomu neušlo, že už
je dostavěný Chodník v centru
obce. Někteří už ho čile užívají. V
současné době čekáme na potvrzení
geometrického plánu a hned po novém
roce budeme chodník kolaudovat. Chci
Vás informovat o finanční bilanci za
realizaci této velké stavby s názvem
“Chodník podél silnice III/4686
Chotěbuz - centrum”.
Jak jsem již v předešlých
informacích uváděl, na chodník se
nám podařilo získat dotaci ze Státního
fondu dopravní infrastruktury (SFDI)
pro financování opatření ke zvýšení
bezpečnosti nebo plynulosti dopravy
nebo opatření ke zpřístupňování
dopravy
osobám
s
omezenou
schopností pohybu nebo orientace.

V rámci stavby chodníku jsme byli
nucení zatrubnit příkop a postavit tzv.
dešťovou kanalizaci pro odvod vody z
komunikace. Tato část stavby nebyla
uznatelným nákladem a nevztahovala
se na ni dotace.
Obecně lze říci toto:
Chodník včetně kanalizace pod ním
stál 8.171.390 Kč, ze Státního fondu
dopravní infrastruktury jsme obdrželi
dotaci ve výši 3.297.113,41 Kč.
Velký dík patří rovněž realizační
firmě Farma Stonava, se kterou
v rámci stavby byla vždy dobrá domluva,
chodník byl postavený v řádném
termínu a v souladu se všemi požadavky
projektanta, stavebního úřadu, investora a SFDI.

Chotěbuzské zrcadlo		
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Příspěvky organizací a institucí
W piątek 4 października w naszej
świetlicy PZKO Kocobędz odbyła się
tradycyjna impreza, a mianowicie
„Placki“. Jak corocznie przy tym
spotkaniu zostają zaspokojone nie
tylko nasze kubki smakowe, ale jest
to również uczta dla naszego ducha
podróżniczego. W tym roku bardzo
ciekawą prelekcję przygotował p.
Ligocki pt. „Podróże po Peru, Boliwii
i Chile“. Pokaz był pełen fantastycznych
zdjęć z trzytygodniowej podróży po
państwach Ameryki Południowej. Już
w trakcie prezentacji na stołach zaczęły
się pojawiać pierwsze pachnące placki
w dwóch odmianach. Dla lubiących
tradycje były okraszone skwarkami, zaś
drugie, posypane cukrem, najczęściej
wybierały dzieci. W żołądkach 61
uczestników tej imprezy zniknęła

wielka gromada smacznych placków
przygotowanych z 40 kg ziemniaków.
Dla dzieci przygotowany był kącik
twórczy, gdzie w tym roku maluchy
wycinały i kleiły jeże z papieru
i skorupki orzechów. Do późnych
godzin wieczornych można było
przy kawce, herbatce czy czymś
mocniejszym posiedzieć i pogawędzić
ze znajomymi. Udana impreza była po
prostu Mniam! Do zobaczenia za rok.
MK PZKO Kocobędz, Beata Siwek

Mija rok … czas refleksji, podumowań, wniosków, życzeń…
Na zebraniu Ligockiego Koła PZKO 8. 12. br.
podsumowaliśmy całoroczną pracę. Mija rok bogaty
w wydarzenia: imprezy, wycieczki, wystawy, prelekcje
festiwale bale, baliki... Podziękowaliśmy wszystkim
członkom, przyjaciołom, sympatykom za pracę, Gminie
za wsparcie, Kołu Kocobędz za współpracę, wszystkim
współobywatelom za każdy dobry gest.
Wkrótce Święta Bożego Narodzenia - Niech
będą dla Wszystkich błogosławione, niech spełniają
się marzenia te małe i duże, niech zdrowie nam służy,
zapału do pracy nie brakuje a miłość do świata i ludzi
niech w nas trwa.
To już tradycja,że do dzieci
przychodzi Święty Mikołaj.

Idzie, idzie święty z nieba.
Oto jest wśród nas.
Dobry, święty Mikołaju
Wszystkie dzieci Cię kochają.
Usiądź sobie między nami.
Obdarz dzieci prezentami.
Wszyscy Cię dzisiaj
serdecznie witamy.
Tobie też wesołą piosenkę
zaraz zaśpiewamy.
Zarząd MK PZKO Kocobędz-Ligota
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Místní knihovna
Knižní novinky 2019 (výběr) - otevřeno v pondělí 15 – 19 hod.
www.chotebuz.knihovna.info; www.facebook.com/knihovnachotebuz
Společenské romány, milostné
romány
Deník kastelána / Evžen Boček
Pohledávka / John Grisham
Venkovská svatba / Barbara Hannay

Naučná literatura
Nespěchejte do rakve / Tomáš Kašpar
Tajný život stromů : co cítí, jak
komunikují / Peter Wohlleben
Židé, nebo Němci? : německy mluvící
Židé v poválečném Československu,
Detektivní romány, thrillery
Polsku a Německu / Kateřina Čapková,
Dívka, která musí zemřít / David
David Rechter
Lagercrantz
Laila / Josef Rubáš
Literatura pro děti a mládež
Třináctá oběť / Tony Parsons
5minutové Marvel příběhy
Tajemná Ostrava / Lucie Seifertová
Historické romány
Vše o hasičích / text Andrea Erne
Křišťálový klíč. I.díl. Falknovská huť /
Zpracovala: C. Rabenseifnerová
Vlastimil Vondruška
Máma
milovala
Fa BÁRCI Rudolf
Gabčíka / Veronika
Homolová Tóthová
Spiklenci
obruče ZEDNICKÉ PRÁCE • MALBY • NÁTĚRY • SÁDROKARTONY
KNAUF • OBKLADY • DLAŽBY • STĚRKOVÁNÍ STĚN •
a kladiva / Jan Bauer
OMÍTKY

Pod Zámkem 395
735 61 Chotěbuz
mobil: 724 093 809

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

Chotěbuzské zrcadlo		

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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Zprávičky ze školky a školy
Čas utíká jako voda a jsou tady
Vánoce, na které se děti už velmi těší.
I předvánoční čas byl plný na různé
aktivity.
Hned v září začaly děti ze školky
i školy navštěvovat plavecký kurz v Č. T.
Žáci 3. a 4. ročníku navštívili
Českou spořitelnu v Českém Těšíně, kde
se zapojily do programu podporující
finanční gramotnost „Abeceda peněz.“
V rámci této akce dostali od České
spořitelny finanční půjčku na zakoupení
materiálu na výrobu dekorací, které
budou prodávat na vánočním jarmarku
v prosinci před Českou spořitelnou.
Abychom vyrobili co nejvíce a mohly se
do projektu zapojit i děti 1. a 2. ročníku,
sešli jsme se společně s rodiči a jedno
odpoledne věnovali výrobě dekorací.
Mnoho rodičů nás také podpořilo
materiálně anebo vyrobili krásné
dekorace doma, aby dětem pomohli.

Velice nás to potěšilo a vážíme si této
pomoci a spolupráce. Děkujeme všem
rodičům, kteří nás podpořili, za jejich
pomoc a vstřícnost. Za vydělané peníze
chtějí děti vyrazit na nějaký výlet a také
pomoci zvířátkům.
V říjnu nás, v rámci spolupráce
s Nemocnicí Český Těšín, navštívily
pracovnice nemocnice s programem
“Bacil Škodílek,“ ve kterém se děti
naučily, jak si správně umývat ruce
a jaké nemoci nás ohrožují.
Děti ze školky absolvovaly
projektový den „Stavitelé mostů.“ Žáci
školy se v listopadu vydali na exkurzi do
Marlenky ve Frýdku Místku a do muzea.
Abychom pobavili i obyvatele
naší obce, děti ze školky vystoupily
s kulturním programem pro seniory
a také pro naše nové občánky. Školáci
zase připravili program k rozsvícení
vánočního stromu.

Navštívil nás Mikuláš s čertem
a andělem a děti ve školní družině už
také shlédly projekt Staročeské Vánoce
a navštívily perníkářku v Českém
Těšíně.
Před Vánocemi máme v plánu
ještě dílny, kde si děti společně s rodiči
vyrobí vánoční dekorace a ve školce se
uskuteční vánoční besídka.
Chtěli bychom také poděkovat
Spolku rodičů za balíčky pro děti, které
jim přinesl Mikuláš a především za
organizaci Martinovské zábavy, protože
díky této akci mohou děti zažít ještě
mnohem více.
V prosinci se také rozloučíme
s vedoucí učitelkou mateřské školy paní
Evou Hajdukovou, která odchází do
důchodu. Pro školku udělala mnohé,
pracovala s láskou a plným nasazením.
Bude nám velmi chybět!
Martina Dziadková

ŠACHY TJ Sokol
Po 4. kole Okresního Přeboru jsme na 1. místě s plným bodovým ziskem.
Na tradičním turnaji o pohár starosty Těrlicka 7. 12. 2019 jsme skončili
pátí z šesti oddílů v sestavě Kwasek, Chmiel J., Křikava a Szpalek.
Nadstavba 16. 2. 2020; 1. 3. 2020 a 22. 3. 2020.
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5. kolo 5. 1. 20 Chotěbuz – Orlová E
6. kolo 19. 1. 20 Slovan Havířov C – Chotěbuz
7. kolo 2. 2. 20 Chotěbuz – Karviná C

Chotěbuzské zrcadlo

Do poznámky dopište celá jména hráčů

Příspěvky organizací a institucí

www.chotebuz.cz

Novoroční Turnaj v šipkách - 11. ročník

zima

Pr

Sraz 4. 1. 2020 ve 14:30, zahájení v 15:00
Kulturní dům Chotěbuz (vchod sokolovna)
Startovné 300,- kč / pár
Požadavky Na registraci: Muž + žena, Žena + žena ( maximálně 20 párů) - Člen TJ sokol Chotěbuz nebo občan obce Chotěbuz
nebo účastník některého z minulých ročníků (aspoň jeden z páru). Registrace do 21.12.2019 platná po Zaplacení startovného
hotově nebo připsáním na bankovní účet 2401011420/0600, Vs. 4012020 Do poznámky dopište celá jména hráčů
Prosím o zapůjčení elektronického terče

Srdečně zve TJ SOKOL

Příspěvek výboru klubu důchodců
V letošním roce se akce pro
důchodce na jaře nekonaly. Opravoval
se totiž objekt SKS. Proto první akcí se
stal zájezd, který se konal 5. 6. a jehož
cílem se stala Kopřivnice a Nový Jičín.
V Kopřivnici jsme navštívili soukromé
Auto moto muzeum Oldtimer, které
funguje od r. 2015. Zaujala nás historická vozidla a motocykly známých značek z celého světa. Po prohlídce jsme
měli možnost se občerstvit v kavárně
Café Oldtimer, která se nacházela
v přízemí objektu. Vedle se nacházel
obchůdek orientovaný na kreativní
tvorbu.
V Kopřivnici se nachází ještě další
muzeum, a to Technické muzeum
Tatra. Zde jsme si prohlédli mnoho
osobních i nákladních automobilů
a také náhradní díly k nim byly
vystaveny. První automobil President
z r. 1897, stejně tak i další typy tatrovek
– Tatra 57 zvaná Hadimrška, Tatra 600
zvaná Tatraplan, Tatra 613 kabriolet
získaly značnou oblibu. Zajímavé byly
také nákladní automobily, vojenská
vozidla. Zaujal nás hasičský automobil,
který muzeu věnoval hasičský sbor
Cieszyn – Marklovice. Posledním
exponátem zde v muzeu je legendární
speciál, který nás reprezentoval
v Dakaru – závodní Tatra 815 VD 4x4 =
úspěch kopřivnické automobilky.
V prostorách Technického muzea se
nachází také expozice věnovaná Emilu
a Daně Zátopkovým. Oba úspěšně
reprezentovali Československo. Měli
jsme možnost se seznámit s jejich
sportovními úspěchy, vidět autentické
fotografie, získané medaile, dokonce

film, který trval 14 minut a 6 vteřin,
totiž čas, kterým Zátopek zvítězil
v běhu na 5 km. I po prohlídce jsme
ještě zůstali v Kopřivnici, nastal čas
oběda. Po posilnění nás čekala cesta
do Nového Jičína. Tam jsme navštívili
Žerotinský zámek, ve kterém se nachází
Muzeum Novojičínska. Průvodkyně nás
seznámila s historií zámku a nastínila,
co na jednotlivých poschodích uvidíme.
Prohlédli jsme si vybavení pokojů,
obrazy, mohli jsme se vyfotografovat
s generálem Laudonem a foto dokonce
poslat svým blízkým. Byly vystaveny
i zbraně, dávné oblečení, expozice
klobouků „Dámy a pánové, držte si
klobouky!“ Část sbírky klobouků
a pokrývek hlavy Muzea Novojičínska
byla vyčleněna pro putovní výstavu.
Nacházejí se v ní nejen evropské
klobouky, ale také z Asie, Severní
Ameriky a Latinské Ameriky. V expozici
klobouků jsme si mohli vyzkoušet
klobouky podle vlastní volby, zhlédnout
se v zrcadle, vyfotografovat se.
K umocnění dojmů, vypité kávy
a konzumaci zákusku posloužila
Kavárna Laudon i další místa pro
občerstvení.
Na zpáteční cestě nás čekala
zastávka v Příboře v ovocné a okrasné
školce, která patří VŠV Brno. Zde
byla možnost zakoupení květin, keřů
a stromků, což někteří využili. Zájezd
jsme se rozhodli zakončit v restauraci U
Koníčka ve Vojkovicích. Šťastný návrat
domů, spokojenost osazenstva.
Další pěknou podzimní akcí se
stalo posezení v restauraci u p. Vorla
v Chotěbuzi. Zde nás čekalo malé

Chotěbuzské zrcadlo		

občerstvení a zábavu a potlach mezi
sousedy umocnila hudba (housle,
zpěv..), kterou zajistil p. předseda
„kamarádi z Třince“. Senioři se dobře
bavili, nechyběl zpěv, tanec. Navíc
nám přálo i počasí. Zájem o účast
projevili zejména občané z horní části
Chotěbuze, protože to měli nejblíže. Ale
zastoupení byli i senioři ze všech části
obce.
Hojnou účast jsme zaznamenali
na posledním setkání seniorů v SKS
Chotěbuz dne 29.11. Vystoupily polské
děti i zdejší děti MŠ s velmi pěkným
vánočním programem. Patří jim,
rodičům i paním učitelkám upřímné
poděkování. Vyznamenáním pro nás
bylo vystoupení pana starosty Davida
Haroka, který všem upřímně poděkoval
za to, co pro naše důchodce děláme.
Občané se dobře pobavili, pobesedovali,
obdrželi pohoštění se sladkou tečkou
na závěr. Sousedské posezení bylo
zpestřeno tombolou, která vnesla mezi
účastníky veselou náladu. Akce byla
úspěšná, všichni odcházeli s tím, že se
příští akce určitě zúčastní.
Jeden kalendářní rok končí a my
se již zamýšlíme nad programem
pro příští rok. Od Vás očekáváme
zajímavé nápady, návrhy. Tak neváhejte
a pomozte nám v uskutečnění takových
akcí, které by Vás bavily a kterých byste
se rádi zúčastnili.
A opět jsou tu Vánoce! Tím
nejkrásnějším dárkem k Vánocům není,
co se zlatem třpytí. Je to úsměv, láska,
pohlazení. Nad takový dar žádný není!
Vše nej přeje KD Chotěbuz.
Za výbor KD: Mgr. Anna Kozielová
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