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Obec Chotěbuz, Chotěbuzská 250, chotebuz@volny.cz, 558 733 131
Vážení občané,
již máme za sebou 3 měsíce nového
roku. Jaké byly? Sami teď prožíváme
něco nového a nepoznaného. Nikdo
si dosud nedovedl představit, že by
někdo mohl ještě zastavit globalizaci
a konzumní způsob života. Nákupní
centra, restaurace, kavárny, jako
i nákupy v Polsku, ale hlavně osobní
svobodu, jsme brali jako absolutní
samozřejmost. A došlo k tomu, že
jsme téměř přes noc přišli o veškerou
volnost a vše, na co jsme byli dosud
zvyklí.
Vážení občané, přes všechna
omezení, která prožíváme, chod
na obci se nám nezastavil. Obecné
informace o dění nyní, během
nouzového stavu, naleznete na
str. 5 a 6. Jako nejdůležitější bych
zmínil krizové číslo obce Chotěbuz
pro osamocené seniory nebo lidi
v karanténě, k nahlášení potřeby zajistit
nákup, případně jiného problému
spojeného nouzovým stavem a epidemií koronaviru, tel. 725 883 007.
Dále na tomto místě chci poděkovat
paní Czernekové, paní Tothové,
paní Zacharové, dobrovolným hasičům Chotěbuz a dalším, kteří pro
Vás šili a stále šijí roušky. Obec
Chotěbuz zdarma věnovala 2 roušky
na domácnost. K tomu bylo třeba se
registrovat na webu nebo tel. č. OÚ.
Pokud někdo potřebuje roušek více,
jsou k dostání v Potravinách Andrea
v přízemí OÚ.
Z deníku starosty Vás mohu
informovat o tom, že máme
hotovou projektovou dokumentaci
na rekonstrukci střechy hasičské

zbrojnice. Aktuálně žádáme o stavební povolení. Žádost o dotaci
z Moravskoslezského kraje na
realizaci, byla úspěšná a měli bychom
obdržet cca 377 tis. Kč. Jsme před fází
výběru zhotovitele.
Co se týká zřízení semaforu na
přechodu pro chodce v Podoboře,
vyřízení není tak jednoduché, jak
by se mohlo zdát. Komunikace,
jakož i pozemek pod ní, je v majetku
Ředitelství silnic a dálnic ČR, ti nám
k zřízení semaforu sice dali povolení,
ale očekávají, že tam nově budou
častěji brzdit automobily a vyžadují
po obci provedení tzv. diagnostického
průzkumu vozovky z důvodu nárustu
dynamického zatížení. Na základě
průzkumu teprve poptáme projekční
firmu ke zpracování dokumentace,
dále stavební povolení a realizace.
Čeká nás ještě dlouhá cesta.
Do stanoveného termínu jsme
podali žádost na MMR o dotaci na
výstavbu sportoviště u SKS. Podle
výsledků by se odvíjela další činnost.
Z MMR bychom v nejlepším případě
mohli získat 5 mil Kč. Pakliže dotaci
získáme, musíme stavbu zahájit během
letošního září.
Aktuálně probíhá na bytovce na
Návsi zateplení, které realizuje firma
For home. Počasí firmě přeje a tak
jsou v malém časovém předstihu. Mají
hotovo zateplení sklepů a výměnu
sklepních oken. Tento týden už
zateplují západní stěnu. Dokončeno by
mělo být v průběhu června.
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Vážení, věřím, že omezení, která nás
obklopují, mají i svou světlou stránku.
Blíží se Velikonoce a my je prožíváme
jednoduše a skromně, oproštěni od
konzumu a shonu. Prožijte je tedy v kruhu
svých blízkých, ve zdraví a dobré náladě.
starosta, Ing. David Harok
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Adresa:
Telefon:
Krizové číslo
(COVID-19)
IČO:
E-mail:
Web:
Bankovní spojení:

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
558 733 131, 733 300 958

725 883 007
673 391 58
chotebuz@volny.cz
www.chotebuz.cz
Moneta Money Bank, a.s., Český Těšín
č.ú.: 5000 120 734/0600

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.urbido.cz/registrace-obcana nebo
písemně na OÚ
Kulturní dům - správce tel.: 721 648 879
Knihovna a internetové centrum - dočasně zastaven
provoz

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 17. června 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

ÚŘEDNÍ HODINY OÚ – NOUZOVÝ STAV
S ohledem na Nouzový stav a usnesení vlády č. 87/2020, dále v souvislosti s minimalizací rizika nákazy
zaměstnanců obecního úřadu koronavirem (COVID-19) stanovuji tyto úřední hodiny pro veřejnost:

PONDĚLÍ		
STŘEDA		

13hod – 16hod
13hod – 16hod

V ostatních dnech je pro veřejnost obecní úřad uzavřený. Pro Vaše dotazy je k dispozici tel. č. 733 300 958.
Platby, prosím, hraďte bezhotovostně na č. ú. 5000120734/0600, variabilní symbol je číslo popisné Vašeho RD. Tento režim
je platný po dobu platnosti Nouzového stavu ČR.

OTEVÍRACÍ DOBA POŠTY V CHOTĚBUZI –
NOUZOVÝ STAV
PO - PÁ

13:00 – 16:00

Na poštu vstupujte jednotlivě a pouze s rouškou.

Narození :
V prosinci se narodila:

Simona POLEDNÍKOVÁ

V únoru se narodil

Matěj MÁCHA

V lednu se narodil:

Michael ŠMAHLÍK

V březnu se narodili

Karolína MICHEJDOVÁ
Amálie KUBIENOVÁ

Přejeme vše nejlepší do prvních krůčků životem, hodně zdraví,
pohody a úsměvů pro své nejbližší.
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Jubilanti :
V únoru jubileum oslavili:

Rudolf ONDRUSZ
Helena CARBOL
Pavel FIZEK

V březnu jubileum oslavil:

Jan SZTURC

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

Úmrtí :
V prosinci nás opustila:

Iveta BERKYOVÁ

V únoru nas opustil

Tibor EGRI

Hodně síly k překonání toho jediného, co nemůžeme nikdy
změnit. Přijměte naši upřímnou soustrast.
Výňatek z
USNESENÍ
z 12. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 17. 12. 2019
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
rozdělení projektu sportoviště na 2 etapy a realizaci
v horizontu 5ti let od získání stavebního povolení:
1. etapa realizace sportoviště ve variantě:
a. multifunkční víceúčelové hřiště s umělým povrchem
(43 x 23 m)
b. sprintová dráha 100 m vč. doskočiště do písku
c. běžecký ovál 150 m
d. hřiště s přírodním trávníkem a umělou závlahou
e. základna pro hasičský sport
i. vodovodní přípojka vč. rozvodu
j. elektrorozvod
k. odvodnění vč. akumulačních nádob a retence
l. osvětlení areálu
n. oplocení
2. etapa realizace sportoviště ve variantě:
f. inline dráha
g. komunikace vč. parkovacích stání
h. sociální zařízení, bufet, sklad nářadí
m. napojení odpadu do stávající žumpy

schvaluje
Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 - 2024
schvaluje
rozpočtové opatření č. 6/2019 dle návrhu
bere na vědomí
zprávu o činnosti výboru finančního, kontrolního, pro
národnostní menšiny, stavebního a kulturního
bere na vědomí
termíny zasedání zastupitelstva pro rok 2020 na: 11.2.; 28.4.;
23.6.; 15.9.; 10.11.; 15.12
schvaluje
firmu FOR HOME, s.r.o., IČ: 27764745, Dukelská 340/39,
Český Těšín, pro realizaci Zateplení bytového domu Náves
269, 270, Chotěbuz, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy
o dílo

pověřuje
starostu obce k přípravě dokumentace pro realizaci akcí:
1. „Rekonstrukce střechy hasičské zbrojnice, ul. Zemědělská
440, Chotěbuz“
schvaluje
2. „Vybavení školní zahrady edukativními prvky“, a dále
rozpočet obce Chotěbuz na rok 2020 ve výši:
příjmy 20.320.000,- Kč a výdaje 37.820.000,- Kč s krytím pověřuje starostu k přípravě a podání žádostí o dotace
schodku z vlastních rezerv
Výňatek z
USNESENÍ
z 13. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 11. 2. 2020
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
finanční dar Charitě Český Těšín, IČ:60337842, ve výši
finanční dar TJ Sokol Chotěbuz, ve výši 68.000 Kč a pověřuje 202.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy
starostu k podpisu darovací smlouvy
schvaluje
schvaluje
finanční dar Slezské diakonii, domov pro seniory SAREPTA,
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Na Nivách 7, Český Těšín, IČ: 65468562, ve výši 10.000 Kč podporu výměny kotlů v obci Chotěbuz, ve výši 2.170.000 Kč.
a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy
schvaluje
schvaluje
v souladu s § 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve
finanční dar Centru pro dětský sluch TAMTAM, o. p. s., znění pozdějších předpisů a v souladu s § 10a a 10e zákona
Praha 5 - Stodůlky, IČ: 00499811, ve výši 5.000 Kč a pověřuje č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
starostu k podpisu darovací smlouvy
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, Program obce
Chotěbuz pro poskytování návratné finanční výpomoci
schvaluje
k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji - 3.
finanční dar Českému svazu včelařů, z. s., ZO Český Těšín,
výzva
IČ: 62353951, ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu
darovací smlouvy
schvaluje
firmu Delta Třinec s.r.o., 1. máje 500, Třinec, IČ: 60778288,
schvaluje
pro realizaci projektové dokumentace na „Zateplení
finanční dar Klubu vojenské historie Chotěbuz z. s.,
kulturního domu, Chotěbuzská 300”, a pověřuje starostu
Dětmarovice 1044, ve výši 10.000 Kč a pověřuje starostu k
k podpisu smlouvy o dílo
podpisu darovací smlouvy
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
schvaluje
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
finanční dar Sboru dobrovolných hasičů Chotěbuz, ve výši
pozdějších předpisů
20.000 Kč a pověřuje starostu k podpisu darovací smlouvy
rozhodlo o nezařazení
schvaluje
návrhu č. 5, k pozemkům parc. č. 851, 856, 857, 861/2, 862/2,
rozpočtové opatření č. 1/2020 dle návrhu
863, 864, 865, 893/3 k. ú. Chotěbuz, do pořízení změny
Územního plánu Chotěbuz
schvaluje
podání žádosti o dotaci na „Sportovní areál Chotěbuz“,
bere na vědomí,
v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace v roce že počet trvale hlášených obyvatel obce k 1. 1. 2020 činí 1382
2020 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje
schvaluje
venkova, pro dotační titul 117d8210B Podpora obnovy
podání žádosti o dotaci na zhotovení projektové dokumentace
sportovní infrastruktury
na 3 úseky chodníků v obci, v rámci Programu na podporu
schvaluje
přípravy projektové dokumentace 2020 z MSK
přijetí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR na
Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

UPOZORNĚNÍ
platby za odvoz odpadu
a poplatek za psa
Vážení občané,
poplatky za psa a za službu svozu komunálního odpadu je nutné uhradit do 31. 5.
Platbu proveďte bankovním převodem na číslo účtu 5000120734/0600. Variabilní symbol platby je číslo popisné nemovitosti
a do zprávy je nutné uvést jméno a příjmení.
Pro platby v hotovosti můžete využít pozdějšího termínu - po ukončení nouzového stavu, případně zákazu vycházení.
Sazba poplatku za psa, jehož držitel má trvalý pobyt v rodinném domku
Za prvního psa				
100,- Kč
Za druhého a každého dalšího psa
150,- Kč
Sazba za službu „svoz odpadu“
Čtrnáctidenní svoz 		
1.725,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 862,50 Kč; II. pol. 862,50 Kč)
Týdenní svoz			
3.105,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 1.552,50 Kč; II. pol. 1.552,50 Kč)
Kombinovaný svoz		
2.415,- Kč/rok (při platbě na pololetí: I. pol. 1.207,50 Kč; II. pol. 1.207,50 Kč)
Službu lze platit jednorázově do 31. 5. příslušného kalendářního roku nebo ve dvou splátkách, vždy nejpozději do 31.5. a do
31.10. příslušného kalendářního roku.
Chotěbuzské zrcadlo		
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Obecné informace o změnách v Chotěbuzi v souvislosti s šířením
nákazy koronaviru COVID-19
Vážení občané, tyto informace jsou dobře známé těm,
kteří mají přístup na internet a aktuality z Chotěbuze
Krizové číslo
průběžně sledují na webových stránkách obce. Jsou však
Na
základě
doporučení
Krizového
štábu
i tací, kteří na počítači běžně nepracují a právě pro ty je tento Moravskoslezského kraje jsme zřídili krizové číslo obce
článek.
Chotěbuz tel: 725 883 007. Využít ho mohou osamocení
senioři k nahlášení potřeby zajistit nákup, případně
Vážení, chci Vás informovat o základním dění v Cho- jiného problému spojeného Nouzovým stavem a epidemií
těbuzi a na Těšínsku. Informace jsou řazeny po tématech koronaviru.
a aktuální ke 4.4.2020.
Omezení cestování a pohybu na veřejnosti
Česká pošta
Již máme několik potvrzených případů nákazy
Otevírací doba pošty v Chotěbuzi beze změny - PO - PÁ koronavirem na Těšínsku. Podrobné informace, vzhledem
13:00 - 16:00
k jejich citlivosti, nemáme k dispozici. S ohledem na tyto
na poštu vstupujte jednotlivě a pouze s rouškou.
skutečnosti žádáme občany, aby omezili návštěvu míst, kde
se hromadí větší počet obyvatel, jakož i velkých obchodních
Obecní úřad
center. Dále dbejte zvýšené hygieny, dezinfekce rukou
S ohledem na Nouzový stav a usnesení vlády č. 87/2020, a všeho, s čím běžně přicházíte do kontaktu. Prosím,
dále v souvislosti s minimalizací rizika nákazy zaměstnanců o důsledné dodržování nařízení povinnosti nošení roušek
obecního úřadu koronavirem (COVID-19) stanovuji tyto na veřejném prostranství a jejich častou výměnu, případně
úřední hodiny pro veřejnost:
sterilizaci.
PONDĚLÍ 13hod – 16hod / STŘEDA 13hod – 16hod
V ostatních dnech je pro veřejnost obecní úřad uzavřený.
Školství
Pro Vaše dotazy je k dispozici tel. č. 733 300 958 nebo 558
Od 11. 3. 2020 máme v Chotěbuzi uzavřenou školu
733 131. Platby, prosím, hraďte bezhotovostně na č. ú. pro děti školního vzdělávání. Od 18. 3. ředitelka školy, po
5000120734/0600, variabilní symbol je číslo popisné Vašeho konzultaci se zřizovatelem, uzavřela mateřskou školku
RD. Tento režim je platný po dobu platnosti Nouzového Chotěbuz. Předškolní vzdělávání je přerušeno do odvolání.
stavu ČR.
Doprava
Roušky
Od pondělí 16.3.2020 autobusy v Chotěbuzi a Českém
Obec Chotěbuz poskytuje občanům obce zdarma roušky. Těšíně jezdí dle prázdninového jízdního řádu.
Vzhledem k jejich nedostatečné kapacitě, dle vzorce 1
domácnost = 2 roušky (pro ochranu osob, které pro rodinu
Sociální oblast - senioři
provádí zásobování potravinami a léky). Senioři (60+) mají
Nejvíce rizikovou skupinou jsou senioři nebo lidé se
při distribuci přednost. Pro odběr je nutné se registrovat na zdravotními obtížemi. Prosím, abyste maximálně omezili
tel. 558 733 131, 733 300 958 nebo na webu obce. Dodávka pobyt v davu, např. jízda autobusem, nakupování ve velkém
bude probíhat ve všední dny pracovníkem obce. Prozatím obchodním centru či supermarketu,…
bylo rozdáno více jak 250 roušek. Pro ty, kteří potřebují více
K přepravě poptejte své děti, sousedy nebo známé,
než 2 roušky, můžeme zprostředkovat kontakt na švadlenu, případně využijte služby Senior Taxi (tel. 605 912 918).
která pro obec roušky šila. Roušky jsou také k dostání
Pro zásobení potravinami využijte menších obchůdků
v Potravinách ANDREA v přízemí OÚ.
před velkými obchodními domy, požádejte děti nebo sousedy
o dovoz nákupu až do domu. V krajním případě volejte
Finanční úřad
krizové číslo obce Chotěbuz tel. 725 883 007.
Pracoviště Finanční správy je přístupné pro veřejnost
Rozvoz obědů až do domu si můžete objednat u spol.
pouze na podatelnu, tedy podatelna FÚ Karviná - v čase PO a EM&KA na čísle 558 640 764, 774 451 337, která běžně
ST 8-11 hod. Pobočka FÚ v Českém Těšíně je uzavřená !
v Chotěbuzi rozvoz poskytuje.
Finanční správa doporučuje hradit daně bezhotovostně –
přehled příslušných čísel účtů na webu FÚ.
Kultura, sport, zábava
Finanční správa doporučuje ke komunikaci se správcem
Všechny kulturní a sportovní akce organizované obcí
daně využívat dálkové formy komunikace. Osobní jsou do odvolání zrušeny.
konzultace se neposkytují, získání informací pouze emailem:
podatelna3212@fs.mfcr.cz nebo telefonicky: 596 304 111.
Potřebuji poradit, mám příznaky onemocnění
Finanční správa poskytuje plošné prominutí pokuty za koronavirem
opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyz. a práv. osob Kontaktujte telefonicky svého praktického lékaře nebo
nejdéle však do 1.7.2020.
112 nebo Státní zdravotnický ústav (724 810 106 a 725 191
5
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367) nebo Krajskou hygienickou stanici (596 397 111).
Nakládání s odpady
Veškerý
kontaminovaný
nebo
potencionálně
kontaminovaný odpad (včetně roušek a kapesníků) vložte do
silonového sáčku a zauzlete, dále vložte do plastového pytle
na odpady. Plastový pytel by měl mít minimální tloušťku 0,2
mm. Po naplnění by měl být pytel pevně zavázán a na povrchu
ošetřen desinfekčním prostředkem. Jsou-li použity pytle z
tenšího materiálu, je třeba takové obaly zdvojit. Plastový
pytel vložte do druhého pytle a zavažte. Povrch vnějšího
pytle ošetřete desinfekčním prostředkem, až poté vložte

jaro

do běžného kontejneru na odpad. Tento postup použijte i v
případě, že ještě není prokázáno onemocnění COVID-19.
Prosíme občany, u kterých se prokázala nákaza nebo
jsou v karanténě, aby odpad netřídili na papír, plast a
sklo. Všechen odpad dle návodu výše dávejte do směsného
komunálního odpadu.
Tato opatření mají předcházet šíření nákazy směrem
k zaměstnancům svozové firmy, proto prosím, abyste je
důsledně dodržovali.

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.

Chotěbuzské zrcadlo		

Kontrolou bylo zjištěno, že je stále
mnoho chovatelů, kteří tuto povinnost
nesplnili nebo opomněli předat číslo
čipu na OÚ.
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ČTYŘLÍSTEK pro hafany - útulek naruby

Nacházíme
se
v
rodinném
domku v Albrechticích a jsme útulek
domácího typu. Všichni pejsci jsou
plnohodnotnými členy naší domácnosti
– mají volnost pohybu doma i venku, válí
se s námi na gauči, hrají si na zahradě,
apod. Pomáháme hlavně týraným,
opuštěným, starým a nemocným.
Všichni projdou potřebnou veterinární
péčí, případně operacemi, jsou
očkovaní, vykastrovaní a načipovaní,
a poté jim hledáme nový domov. Jelikož
žijí s námi, známe jejich povahy, a proto
jim můžeme najít domov na míru. Díky
tomu se nám ročně podaří zachránit
a umístit do nových rodin přes 200 psů.
Jsme nezisková organizace, nejsme
proto dotovaní městy a obcemi. Na

veškerý provoz si musíme opatřit
peníze sami a jsme z větší části závislí
na sponzorských darech. Veterinární
péči se nám daří platit díky našim
příznivcům, kteří nám finančně
přispívají na transparentní účet –
někteří pravidelně každý měsíc, jiní
párkrát do roka. Dále nám lidé pomáhají
materiálně – ať už sami přivezou nebo
nám nechají zaslat kvalitní konzervy,
granule, těstoviny, rýži, maso a pamlsky
nebo i prací prášek, čistící a dezinfekční
prostředky apod. A v neposlední řadě
sháníme větší sponzory – loni nám
přispěli Nadace ČEZ, DYNAMIC
PRO a AUTOVIVA, díky nimž jsme
mohli např. postavit část venkovního
zastřešení, aby se hafani mohli vyvenčit
i v dešti.
Jak vypadá každodenní život v naší
velké psí boudě se můžete podívat na
našich facebookových stránkách, kam
denně přidáváme videa a fotografie.

Také nás můžete navštívit i osobně,
pejsci jsou vděční za hlazení i mazlení,
a když je vezmete na procházku nebo
třeba sobotní výlet, budou štěstím
bez sebe (je třeba se však domluvit na
tel. čísle 724 121 429). Možná se do
některého i zamilujete a stane se tak
vaším novým parťákem a členem rodiny
na celý život. A to je smyslem naší
práce…
Dana Bílková
předsedkyně spolku

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

Pod Zámkem 395
735 61 Chotěbuz
mobil: 724 093 809

Informujeme Vás o provozu
PORADNY SPOLU pro rodiče a děti
ve věku do 15 let, která v loňském roce
pracovala s více než 40 rodinami.
V Poradně se specializujeme
na práci s rodinami, které se ocitly
v situaci, kterou neumí nebo nemohou
samy zvládnout a hledají odbornou
pomoc. Jedná se o případy, kdy je
rodina v rozvodu/rozchodu, kdy
v rodině vázne komunikace, kdy se
mohou objevit špatné výsledky a problematická docházka do školy, kde
vznikají konfliktní situace a přichází
potřeba je zvládat nebo je nutné
nastavování a dodržování pravidel
v rodině apod. Nabízíme možnost mít si
7

s kým popovídat o tom, co se u Vás děje,
možnost se zorientovat a probrat situaci
s nezávislým pracovníkem.
V rámci činnosti Poradny je možné
sjednat pro rodiče Mediaci, která může
napomoci při řešení vleklých sporů
rodičů. Je možné využít asistované
kontakty s dětmi, kdy pracovník asistuje
při setkání dítěte s rodičem, se kterým
dítě nežije ve společné domácnosti.
Poradna SPOLU zprostředkovává
individuální doučování pro děti,
zajišťuje tréninky rodičovských kompetencí a organizuje workshopy podporující rozvoj výchovných dovedností.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně a nabízíme diskrétní

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

jednání. Při práci s rodinami se
zaměřujeme na partnerský a osobní
postoj k situaci klienta a vstřícný
přístup zaměřený na řešení.
Kontaktovat
nás
můžete
v pracovních dnech od 8.00 do 15.00
hodin na telefonu 735 12 18 13 nebo
nás navštívit na adrese Mírová 1434/27,
Karviná - Nové Město v budově
Akademického ústavu Karviná. Taky
nám můžete napsat a sjednat si schůzku
poradna@rodicespolu.cz
Služby poradny jsou poskytovány
bezplatně.
~Pro děti jsou tu rodiče, pro rodiče je tu
poradna SPOLU~

Chotěbuzské zrcadlo
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V obci Chotěbuz jste na Tříkrálovou sbírku
věnovali 57.264,- Kč. Děkujeme za Vaši štědrost.
Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným,
handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni
a dalším potřebným především v regionech, kde
se sbírka koná. Z darovaných peněz zůstává 65%
místní Charitě, 15% využije na své projekty diecézní
Charita, 10% pomůže potřebným v zahraničí, 5% jde
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na celostátní projekty a zákonných 5% na režii sbírky. Dohromady se
za náš region podařilo vykoledovat 1,2 mil. Kč. Konkrétní projekty,
které budou ze sbírky podpořeny naleznete na www.ceskytesin.
caritas.cz.

Charita Český Těšín otevřela Poradnu pro seniory a pečující
Pečovat doma o osobu blízkou je
velice záslužná, ale také těžká „práce“,
za kterou mnohdy nejsou pečující
dostatečně ocenění. Zpočátku si ani
nedokážou představit, co vše péče
o blízkého obnáší. Neví, co je potřeba
zařídit, než si např. maminku přivezou
z nemocnice domů, na jaké dávky mají
nárok či jaké služby mohou využít.
Jelikož se dotazy na tyto a obdobná
témata ozývaly napříč službami
poskytovanými Charitou Český Těšín
stále častěji, rozhodli jsme se pro
vytvoření specializovaného pracoviště
„Poradna pro seniory a pečující“.
Tato poradna funguje v rámci
bezplatné registrované sociální služby
„odborné sociální poradenství“ a je zaměřená na pomoc rodinám – seniorům
a osobám, které pečují anebo se teprve

připravují na péči o blízkého člena
domácnosti. Tyto osoby potřebují získat
potřebné informace, vyplnit formuláře
a dále si také například prakticky
vyzkoušet či přímo zapůjčit nezbytné
kompenzační pomůcky.
Sociální pracovník poradny Vám
předá potřebné informace, poradí, jak
se na péči o osobu blízkou připravit,
co je důležité zařídit a názorně
představí kompenzační pomůcky,
které budou pro péči o osobu blízkou
potřebné. V ukázkové místnosti
nabídne vyzkoušení kompenzační
pomůcky a vysvětlí zásady správného
polohování na lůžku. Dále Vám
pomůže se zorientovat v systému dávek
(např. příspěvku na péči, dlouhodobé
ošetřovné) či s vyřízením invalidního
důchodu, případně dávek pro osoby se

zdravotním postižením a se spoustou
dalších záležitostí, které se s péčí
o osobu blízkou pojí. Během roku
připravujeme pravidelná „setkání
pečujících“, na kterých budeme
informovat o aktuálním dění v této
oblasti a také nabídneme možnost
poradenství a psychologické pomoci
Poradna pro seniory a pečující sídlí
na ulici Jablunkovská 997/84. Otevřeno
máme vždy v pondělí a úterý, v době od
7:00 do 15:00. Bližší informace najdete
na webových, případně facebookových
stránkách Charity Český Těšín.
Kontaktní osobou je Bc. Jiřina
Grebeňová, tel.: 735 792 272, případně
Mgr. Jana Turoňová tel.: 603 287 231.
autor článku: Mgr. Jana Turoňová,
vedoucí sekce prevence

Místní knihovna - dočasně přerušen provoz knihovny a internetového centra
Knižní novinky 2020 (výběr)
www.chotebuz.knihovna.info; www.facebook.com/knihovnachotebuz
Společenské romány, milostné romány
Gump : pes, který naučil lidi žít / napsal Filip Rožek
Sen, který se naplnil / Luca Di Fulvio
Vypůjčená minulost : se stane, když objevíte deník své matky
/ Naďa Pischová
Detektivní romány, thrillery
Kanibal z Nine Elms : první případ Kate Marshallové /
Robert Bryndza
V temnu / Lina Bengtsdotterová
Historické romány
Letopisy královské komory. XIII. Mstitel z Jenštejna /
Chotěbuzské zrcadlo		

Vlastimil Vondruška
Lovci knih / Dirk Husemann
Naučná literatura
Adam Ondra : lezec tělem i duší / Martin Jaroš, Adam Ondra
Hity domácí kuchyně / Alena Doležalová
Literatura pro děti a mládež
Konec / Mats Strandberg
Příběhy Puntíka a medvídka Kajiňuška z Brd / Danny
Hauková Havlíková
Zpracovala: C. Rabenseifnerová
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Bal karnawałowy
(1.2.2020) Dom Kultury w Kocobędzu jest dzisiaj nasz! To znaczy
organizatorów i balowiczów pzkoowskiego „balu karnawałowego“.
Wszystko zapięte na ostatni guzik.
Jeszcze czapeczki i kotyliony dla
„funkcyjnych“. I witamy gości.
Damy w długich kreacjach,
panowie uśmiechnięci i eleganccy
odkładają płaszcze w szatni. Wchodząc
na salę oglądają oryginalny wystrój
karnawałowy. W ramie obrazów
przystrojonych maskami, wachlarzami
i czapeczkami można zrobić sobie
pamiątkowe zdjęcie.
I
kto
prowadzi
zabawę
karnawałową? Nasz wodzirej Roman
Martynek razem z kapelą Smolaři. Miłej
zabawy! Zespół Błędowice występuje
z tańcami towarzyskimi. Bardzo nam
się podoba polonez. Przychodzi czas na
tańce latynoamerykańskie. Prezentuje
je młodziutka Agnieszka Sikora, córka
naszej członkini, z partnerem.
Chmara losów sprzedaje się

ekspresowo, bo i nagród jest sporo.
Czterysta różnokolorowych róż, jak to
na balach PZKO bywa, znowu brakło.
Ciastka sprzedano w mig. Kolację
można wysmakować w jadalni a barze
obok wypić wytrawnego. Na drugim
piętrze trwa zabawa z DJ Lubowiecki.
Kawiarnia oferuje gościom presso
i capuccino, co zadowala wielu gości.
W gospodzie kupuje się piwo, wino,
kotyliony a nawet kefir. W barze
głównym zwinnie nalewa się do
kieliszków, można też posilić się bardzo
dobrym barszczykiem i koreczkami.
Góralska kapela w składzie czterech
a później ośmiu grajków robi furorę.
Goście śpiewają, tańczą i częstują.
Nowi balowicze są zaskoczeni
poziomem balu, zaś ci wieloletni
zastosowali się do tematu balu
przynosząc czapeczki i maski. Wszyscy
bawią się na sto dwa.
Do przyszłego roku – w Kocobędzu.
Za organizatorów Ludmila Niedoba

Balik Dziecka w Kocobędzu 2020
organizatorzy MK PZKO w Kocobędzu

19. 1. mieliśmy w Domu Kultury
w Kocobędzu balik dla dzieci, który
organizujemy na zmianę z MK PZKOLigota.
W tym roku przygotowaliśmy
2 bajki czeskich autorów: „Jak
Piesek i Kotka robili urodzinowy
tort“ i „Jak Żwirek i Muchomorek
szyli spodnie“. Potem oczywiście
zabawę rozpoczęliśmy polonezem
, następnie dzieci przedstawiały się
w korowódzie masek, były zabawy,
gry, poczęstunek, prezent balikowy
i dużo muzyki. Grał nam DJ Michal

Veselý. W bufecie przygotowaliśmy
do herbaty i kawy domowe wypieki,
następnie hot dogi i świetny bigos
przygotowany przez naszych panów.
Cieszą nas uśmiechnięte twarze dzieci,
zadowolone miny rodziców i dziadków
oraz pełna, kolorowa sala. Dziękujemy
dzieciom, gościom i wszystkim
balowiczom (dużym i małym), którzy
przyszli. Dziękujemy tym, którzy
z radością pomogli nam zorganizować
ten udany kocobędzki balik.
			

Irena Štirba

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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Činnost SDH Chotěbuz
Pojďme se společně poohlédnout
za uplynulým rokem v našem
sboru. Činnost v našem sboru je
velmi rozmanitá. Velice často se
o nás hovoří ve spojitosti s mladými
hasiči, avšak toto není jediná činnost,
které se věnujeme. Leden patřil již
4. hasičskému plesu. Touto formou
bychom chtěli ještě jednou poděkovat
našim sponzorům. Březen je nazván
měsícem požární ochrany. Naši členové
navštěvují základní školu, kde pro žáky
pořádají besedy na určité téma. Součástí
tohoto měsíce je také celorepubliková
soutěž „Požární ochrana očima dětí“,
které se účastní i naši mladí hasiči.
Nezapomínáme ani na naše seniory,
kteří se v dubnu každoročně setkávají
v hasičské zbrojnici.

Snažíme
se
také
udržovat
dlouholeté tradice, a proto můžete na
konci dubna u naší hasičské zbrojnice
vidět stát májku. Květen je spojen s akcí
„Daruj krev s dobrovolnými hasiči“,
které se účastníme již od jejího vzniku.
Na konci května smažíme se členy sboru
vaječinu a kácíme májku. V červnu jsme
pro žáky základní školy uspořádali
hledání pokladu se smažením vaječiny.
Na začátku prázdnin jsme uspořádali
denní soutěž se zahradní slavností.
Poslední pátek v srpnu patřil již
tradičně noční soutěži. V září jste mohli
u našeho areálu vidět spoustu mladých
hasičů, kteří zde měřili své síly v seriálu
M.L.O.K. (Mládežnická liga okresu
Karviná).
V průběhu roku se naši členové
také účastní školení, dělají hlídky na
akcích, vyjíždějí k zásahům, měří síly na
pohárových soutěžích, starají se o svou
výstroj a výzbroj.
Samozřejmě nesmíme zapomenout
na naši mládež. Zúčastnili se na dvě
desítky soutěží. Mladší žáci a starší

žáci si vzájemně vyměňovali svá
umístění. Střídala se první, druhá, třetí,
bramborová, ale i ta nejnižší umístění.
Z chyb jsme se snažili vždy ponaučit.
Starší žáci si výhrou na okresním kole
zajistili postup na kolo krajské, kde se
mladí hasiči z Chotěbuze probojovali po
dlouhých deseti letech. Výhra okresního
kola byla také vstupenkou na soutěž
„O pohár starosty krajského sdružení
hasičů Moravskoslezského kraje“, které se konalo v srpnu ve
Velkých Hošticích. „We are the
champions“ nám zní v uších ještě
nyní. Máme také zastoupení
v disciplíně 60m s překážkami a
výstupu na cvičnou věž.
Vedoucí pro naše mladé hasiče
připravují letní tábor, pečení
vánočních perníčků a také výlety
na hory. Práce s mládeží není
jenom o měření sil na soutěžích.
Je důležité jim ukázat vše, co
musí mladý hasič znát. Vždyť to
oni budou jednou nositeli našeho
odkazu sboru dobrovolných
hasičů v Chotěbuzi.
Závěrem
bychom
chtěli
poděkovat všem členům našeho
sboru, vedoucím mladých hasičů
a také obci Chotěbuz za podporu.
A co nás čeká v letošním roce?
V mnohém se to bude podobat
roku uplynulému. Jen budeme zase

o rok starší a společně oslavíme 110 let
od vzniku našeho sboru.
Touto cestou bychom Vás také rádi
pozvali na soutěž v požárním útoku
„O putovní pohár obecního úřadu obce
Chotěbuz“, která se bude konat 13. 6.
2020 (pokud to dovolí aktuální situace).
V areálu hasičské zbrojnice od 19:00
bude následovat již tradiční zahradní
slavnost.

ŠACHY - TJ SOKOL
Před závěrečným 10. kolem Okresního
Přeboru jsme na 2. místě, medaili máme
jistou. Jan Chmiel
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