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Vážení občané,
prožíváme
velice
zvláštní
období. Jak už se zdálo, že máme
koronavirovou pandemii za sebou,
tak právě před několika dny Krajská
hygienická stanice MSK vydala další
zpřísňující opatření. Myslím, že už
jsme všichni z toho všeho trochu
unavení a nezbývá, než si přát brzký
návrat „do starých kolejí”.
V minulém měsíci nás potrápilo
i
počasí.
Po
několikadenních
soustavných deštích, kdy už půda
byla nasycená, přišlo několik vln
prudkého deště a určité lokality obce
byly pod vodou. Tak jako na tom
bývá nejhůř Podobora, tentokrát se
valící povrchová voda vyřádila spíše
v horních částech obce. Nejhorší na
tom je to, že proti takovým rychle
vzniklým dravým řekám není žádné
pomoci. Vytvoření systému příkop
a drenáží, aby voda dostala nějaký
konkrétní směr tady nepomůže, jak si
mnozí myslí. Povodeň by se přesunula
o několik stovek metrů níže, kde by se
velké množství vody stejně nevešlo do
některého z propustků. Východisko
je na velkých lánech obdělávat půdu,
kypřit, orat, a případně formou
terénních úprav připravit rozlivové
území, které rychlou vodu zbrzdí a z
něj bude už malým průtokem voda
neškodně odtékat.
Časté deště se podepsaly na
enormním růstu trávy. Na našich
pozemcích jsme v době dešťů nebo
podmáčení nebyli schopni trávu síct
a jakmile to šlo, tráva byla přerostlá
a traktůrek nebo sekačky, které má
obec k dispozici, si s ní nedaly rady.
Jsme tedy odkázáni velké plochy

sekat křovinořezy. Práce je náročná,
zdlouhavá a nekonečná.
Z připravovaných a probíhajících
akcí vás chci informovat, že jsme
úspěšně zateplili bytovku na Návsi.
V srpnu proběhne ještě finální
regulace topení, která má právě
přinést očekávané úspory. Na
zateplení bytovky jsme obdrželi dotaci
z programu IROP - zateplení bytových
domů. Celková výše však zatím nebyla
stanovená.
Od srpna do října by měla
proběhnout
velká
rekonstrukce
střechy hasičské zbrojnice na ul.
Zemědělské. Výběrové řízení na
zhotovitele vyhrála firma For Home,
s.r.o. Rekonstrukce bude velice
náročná jednak z důvodu velké
členitosti střechy, několika různých
sklonů a taky s ohledem na vysokou
konstrukci hasičské věže, která se
bude skládat na zemi a poté jeřábem
zvedat na své místo. Výsledkem má
být nová konstrukce střechy a věže,
nová krytina a zateplená půda. Na akci
jsme dostali dotaci Moravskoslezského
kraje ve výši 377 tis. Kč.
V prvním týdnu července jsme
obdrželi stavební povolení na
sportoviště u kulturního domu (I.
etapa). Nicméně v žádosti o dotaci
jsme úspěšní nebyli. Nabízí se možnost
žádat opětovně v programu, který
bude vyhlášeny v říjnu 2020.
Vážení občané, přeji Vám, abyste
letošní prázdniny a dovolenou, třebaže
je s různými omezeními, prožili
pokojně, ve zdraví a s úsměvem na
tváři.
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 - pondělí 15-19h
			
- SRPEN uzavřeno

Narození :

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 16. září 2020. Všechny zájemce o uveřejnění svého příspěvku
nebo
reklamy
prosíme, aby jej Simona
do termínu
odevzdali na ObecnímVúřadě,
v elektronické formě
doc, docx, grafické
V
prosinci
se narodila:
POLEDNÍKOVÁ
únorunejlépe
se narodil
Matěj -MÁCHA
přílohy jpg, png, pdf. Zasláním fotografií k článku vyjadřujete souhlas s jejich otištěním a s jejich využitím k propagaci
V lednu se narodil:
Michael ŠMAHLÍK
V březnu se narodili
Karolína MICHEJDOVÁ
obce formou tisku propagačních materiálů nebo uveřejněním na webu obce.
Amálie KUBIENOVÁ
Redakční rada

Jubilanti :
V dubnu jubileum oslavili:

Helena BRYCHTOVÁ
Anna KISZOVÁ
Rudolf KOSARZ
Vanda KAFKOVÁ
Helena BUZKOVÁ

V květnu jubileum oslavili

Adolf DZIADEK
Anna STONAWSKÁ
Karel STANIEK
Vladislav NIEDOBA
Anděla KISZOVÁ
Ludvika WLOCHOVÁ
Anna NOWAKOVÁ
Jaroslav SIUDA

V červnu jubileum oslavili:

Angela KAVICKÁ
František RECMAN
Věra WALACHOVÁ
Vladislav ZOTYKA
Anna HRABIECOVÁ

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

Úmrtí :
V dubnu nás opustili:

František MORAWIEC
Anna PIELESZOVÁ

V květnu nas opustili

František SUCHÁNEK
Anežka POHLUDKOVÁ

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

PŘÍMĚSTKÝ TÁBOR CENTRUM KRISTÝNKA
LÉTO 2020 dotované EU pro děti 5 – 10 let 490KČ, mladší a starší děti 1.850KČ (sourozenec 1.350KČ )
TERMÍNY: ( 20. – 24.7. ) ( 27. – 31.7.) ( 3. – 7.8. ) ( 10. – 14 .8. ) ( 17. – 21.8. ) ( 24. – 28.8.)
Tábory budou probíhat na pobočkách ČESKÝ TĚŠÍN a CHOTĚBUZ.
DĚTI SE SCHÁZÍ OD 6:45 DO 8: 30 !! ROZCHÁZEJÍ V 17:00.
V ceně jsou zahrnuty vstupy, jízdné, svačiny, oběd, pitný režim během celého dne.
Co s sebou? Batoh, plavky, pláštěnku, ručník, opalovací krém, láhev na pití, turistická obuv, roušku...
Více info na tel: 602 561 734 (centrumkristynka@gmail.com).
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Výňatek z
USNESENÍ
z 14. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 5. 5. 2020
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
rozpočtové opatření č. 3/2020 dle návrhu
schvaluje
přijetí dotace od Moravskoslezského kraje z programu
“Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského
kraje 2020” na realizaci projektu “Rekonstrukce střechy
hasičské zbrojnice, ul. Zemědělská 440, Chotěbuz”
a pověřuje starostu k podpisu smlouvy

ve výši max. 200.000 Kč
schvaluje
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu
“Program obce Chotěbuz pro poskytování návratné finanční
výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském
kraji - 3. výzva” panu R. F., bytem Chotěbuz, ve výši max.
150.000 Kč

schvaluje
schvaluje
zařazení území obce Chotěbuz do území působnosti Místní
převod částky 3.000.000 Kč na termínovaný účet vedený akční skupiny (MAS) Pobeskydí na programové období
u J&T Bank, s vázáním na období 2 let
2021–2027
schvaluje
uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a dohodu o umístění stavby č. IP-12-8025851/3,
Chotěbuz s oprávněným ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, IČ
24729035, ve věci umístění zařízení distribuční soustavy na
pozemku parc. č. 84 k. ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz

schvaluje
firmu ArcPlan s.r.o., V Zatíší 810/1, Ostrava, IČ: 29445418,
pro zhotovení technické studie, projektové dokumentace
a dokumentace provedení stavby na “3 úseky chodníků, obec
Chotěbuz”, a pověřuje starostu k podpisu smlouvy o dílo

bere na vědomí,
schvaluje
že vybraná veřejná prostranství obce budou pod nepřetržitým
Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného dohledem kamer s respektováním Nařízení o ochraně
břemene č. KI/01/d/2020/Kop s Moravskoslezským krajem, osobních údajů
se sídlem 28. října 117, Ostrava, k umístění vodovodní
dle ust. § 46 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním
přípojky pro “Sportovní areál Chotěbuz”, na pozemku parc.
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
č. 783/1 k. ú. Zpupná Lhota, obec Chotěbuz
pozdějších předpisů, rozhodlo o zařazení návrhu č. 6, do
schvaluje
pořízení změny Územního plánu Chotěbuz, v rozsahu: části
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu pozemku parc. č. 334/3, k. ú. Chotěbuz o rozloze max. 3.000
“Program obce Chotěbuz pro poskytování návratné finanční m2 na plochu BV a pozemku č. 299/1, k. ú. Chotěbuz na
výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském plochu RI.
kraji - 3. výzva” paní E. R., bytem Chotěbuz,
Výňatek z
USNESENÍ
z 15. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 30. 6. 2020
Zastupitelstvo obce :
schvaluje
rozpočtové opatření č. 4/2020 dle návrhu

“Program obce Chotěbuz pro poskytování návratné finanční
výpomoci k podpoře kotlíkových dotací v Moravskoslezském
kraji - 3. výzva” paní B. P., bytem Chotěbuz, ve výši max.
150.000 Kč

schvaluje
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,
bere na vědomí
Závěrečný účet obce Chotěbuz za rok 2019 a souhlasí celoroční hospodaření Svazku měst a obcí okresu
s celoročním hospodařením obce za rok 2019, a to bez výhrad Karviná a závěrečný účet za rok 2019 a zprávu o výsledku
přezkoumání hospodaření svazku za rok 2019 bez výhrad
po projednání schvaluje
(příjmy ve výši 1.494,02 tis. Kč, výdaje ve výši 1.201,23 tis.
v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. b) zákona č.
Kč a financování ve výši - 292,79 tis. Kč)
128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, účetní
závěrku obce Chotěbuz sestavenou k rozvahovému dni 31.
schvaluje
12. 2019
firmu FOR HOME, spol. s r.o., Dukelská 340/39, Český
Těšín, IČ: 27764745, pro zhotovení rekonstrukce hasičské
schvaluje
zbrojnice ul. Zemědělská 440, Chotěbuz a pověřuje starostu
poskytnutí návratné finanční výpomoci v rámci programu
3
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a ruší směrnici schválenou usnesením zastupitelstva č.
4/21/2013 ze dne 10.9.2013

schvaluje
vícepráce ve výši 14.709 Kč a méněpráce ve výši 11.940 Kč
bere na vědomí
vzniklé při zateplení bytového domu Chotěbuz, Náves 269, žádost o zavedení vyhlášky omezující hluk
270, a pověřuje starostu k podpisu dodatku č. 1 ke smlouvě
ruší
o dílo
záměr prodeje “Areálu zámku” schválený usnesením č.
schvaluje
17.2/9/2019 ze dne 17.9.2019.
směrnici pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu
Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

Hluk ze sekaček, strunovek,
motorových pil, cirkulárek,….
Vážení občané, jsem rád, že se všichni snažíme starat
o své trávníky a zahrádky pečlivě. Zvažme den a hodinu, kdy
startujeme motory svých sekaček, strunovek, motorových pil
nebo cirkulárek.
Stížnosti na nepřizpůsobivého souseda, který vrčí
sekačkou celou neděli nejsou na obci výjimkou.
V rámci zachování dobrých sousedských vztahů
a pokoje na obci doporučuji, abyste pro práci na zahrádce
využili čas ve všední dny a v sobotu. Sobotu večer a neděli
si ponechte k odpočinku, dopřejte odpočinek od kraválu
taky vašim sousedům. Čím bydlíte v hustější zástavbě,
tím, prosím, více zvažte nutnost použití hlučného stroje
v nevhodnou dobu.
Omezení hluku v naší obci není řešeno žádnou
vyhláškou. Jsme si vědomi, že o zahrádky je zapotřebí se
postarat. Věříme však, že mezi sousedy funguje jakýsi kodex
ohleduplnosti. (Když vidím, že soused má před barákem
5 cizích aut a grilovačka je v plném proudu, nechám sekání
trávy na jindy).
Přeji vám hodně moudrosti a ohleduplných sousedů.
David Harok

Táboření a rozdělávání ohňů v přírodě
V létě bychom měli dbát na základní pravidla požární
bezpečnosti, aby nám nějaká mimořádná událost nenarušila
chvíle pohody.
Léto je mimo jiné čas opékání a večerních posezení
u ohniště. Při rozdělávání ohně na zahradě, ve volné přírodě či
na chalupě mějte na paměti základní zásady požární prevence:
- nenechte děti rozdělávat oheň, zápalky dětem do rukou
nepatří,
- ohniště ohraničte kameny či jiným nehořlavým materiálem,
- vždy si připravte dostatečné množství vody k uhašení ohně pro
případ, že by se oheň rozšířil mimo ohniště,
- oheň rozdělávejte v dostatečné vzdálenosti od okraje lesa min. 50 m,
- za extrémního počasí, např. za silného větru nebo extrémního sucha,
nerozdělávejte oheň vůbec,
- nikdy neponechávejte oheň bez dozoru,
- dohlédněte na své děti, mladší sourozence a kamarády, aby si hráli
a seděli v dostatečné vzdálenosti od ohniště (odlétající jiskry mohou zapálit
Chotěbuzské zrcadlo		
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oblečení aj.),
opatření a v případě silného větru raděNezapomínejte ani na poskytnutí
- neházejte do ohně jakékoliv ji negrilovat vůbec. Velmi nebezpečným pomoci, pokud se stanete přímými
výbušné
předměty
(zábavná nešvarem je grilování na balkónech účastníky nebo svědky požáru,
pyrotechnika, nádoby od sprejů apod.), bytových domů. Odlétající jiskry dopravní nehody nebo jiné mimořádné
- oheň vždy pečlivě uhaste mohou zapálit přímo vybavení bytu události. Nespoléhejte na druhé a ihned
dostatečným množstvím vody a ujistě- nebo hořlavý materiál umístěný na volejte na linku 150 nebo 112.
S teMAS
se nasamovolné
rozvoji našeho
můžete
podílet iBezpečné
vy
se, Pobeskydí
že nehrozí jeho
balkónech,regionu
a to i těch
sousedních,
a bezstarostné prožití
rozhoření.
které mohou být i ve větší vzdálenosti, léta přeje Hasičský záchranný sbor
Pod pojmenování
(MAS)požár
se skrývají
které sdružují místní
Nezapomínejme,místní
že akční
také skupina
při a způsobit
třeba ažorganizace,
za několik Moravskoslezského
kraje. podnikatele,
veřejné
i neziskové
organizace,
společným cílem je rozvoj svého venkovského regionu.
grilovánísubjekty
je třeba dbát
bezpečnostních
hodin.

Najdete je nejen po celé České republice, ale také ve většině států Evropské unie. Prostřednictvím
MAS Pobeskydí byly v uplynulých letech v našem regionu realizovány desítky projektů např. v oblasti
Pod sociální
pojmenování
akční regionu
realizovány
desítky
projektů při
nové strategie
hrajípodnikání
klíčovou
školství,
péče,místní
příměstských
táborů,
občanské
vybavenosti
a tvorbě
infrastruktury
nebo
skupina
(MAS)
se
skrývají
organizace,
např.
v
oblasti
školství,
sociální
péče,
roli.
Pracovní
skupiny
jsou
otevřeny
a zemědělství. V letošním roce bude probíhat příprava nové Strategie MAS Pobeskydí. Proto bychom
které sdružují místní podnikatele, příměstských
táborů,
občanské každému, kdo má zájem aktivně se
vás
touto cestou rádi informovali o možnosti zapojení
se do
odborných pracovních skupin, které při
veřejné subjekty i neziskové organizace, vybavenosti a infrastruktury nebo podílet na dalším rozvoji Pobeskydí.
tvorbě
novécílem
strategie
hrají klíčovou
roli. Pracovní
skupiny
jsou otevřeny
každému, kdo
má zájem
společným
je rozvoj
svého podnikání
a zemědělství.
V letošním
Bližší
informace
o
pracovních
aktivně
se podílet
na dalším
rozvoji
Pobeskydí.
Bližší informace
o pracovních
a činnosti
MAS
venkovského
regionu.
Najdete
je roce
bude probíhat
příprava nové
skupináchskupinách
a činnosti MAS
Pobeskydí
nejen po celé
České na
republice,
ale Strategie
MAS
Pobeskydí. Proto Budeme
naleznete rádi,
na když
webových
stránkách
Pobeskydí
naleznete
webových
stránkách
www.pobeskydi.cz.
se do
rozvoje
také
ve
většině
států
Evropské
unie.
bychom
vás
touto
cestou
rádi
www.pobeskydi.cz.
Budeme
rádi,
když
regionu zapojíte i Vy.

S MAS Pobeskydí se na rozvoji našeho regionu můžete podílet i vy

Prostřednictvím
MAS
Pobeskydí informovali o možnosti zapojení se do se do rozvoje regionu zapojíte i Vy.
byly v uplynulých letech v našem odborných pracovních skupin, které

Stáří si zaslouží větší respekt a pozornost
Lze se připravit na stáří?
Stáří je přirozenou součástí života,
jen si zaslouží více naší pozornosti.
Možnost zestárnout o několik desítek
let a zažít na pár chvil „pomyslné stáří“
nabízí nově vzniklá Charitní poradna
pro rodinu – seniory a pečující. Díky
speciálnímu obleku, který se skládá
z částí simulujících různorodá omezení
pohybu, zraku i sluchu, můžete na
vlastní kůži pocítit „jak se cítí senior“
a tím být k jeho potřebám vnímavější.
Zkouška gerontoobleku probíhá ve
výukové místnosti pro pečující, která
je součástí výše uvedené poradny.
Pečující se zde mimo jiné mohou naučit
bezpečnému polohování či jiným
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technikám péče o své blízké.
„Gerontooblek jsme pořídili za
pomocí nadačního fondu Tesco a tímto
rozšířili naše aktivity na podporu
osob pečujících o svého blízkého.
Prostřednictvím vlastní zkušenosti
získáme větší znalosti a pochopíme
na vlastní kůži potřeby našich klientů,
seniorů“, říká projektová a PR
manažerka Charity Český Těšín, Ivana
Lazarovská.
Jako první si gerontooblek
vyzkoušeli zaměstnanci Charity Český
Těšín v rámci interního vzdělávání.
Mohli si vyzkoušet, jaké je to psát či pít,
když se Vám třepe ruka, poslouchat či
odpovídat, když neslyšíte anebo Vám

píská v uších, vyjít do schodů, když
Vám nohy už tak neslouží, atd. Tato
zkušenost mění pohled na zdravotní
omezení starších lidí. Pochopíte, že
to, co je pro mladé a zdravé osoby
normální, je pro ně vysilující a velmi
obtížné, naučíte se být trpělivější
a vnímavější k potřebách druhých
a pociťujete ke stáří větší respekt.
„Máte pocit uvěznění v cizím
těle a je velkou úlevou, když si oblek
můžete sundat. Bohužel mnozí takovou
možnost nemají a musí se s omezeními,
která stáří přináší smířit. Je na nás,
abychom jim tento přechod usnadnili,
byli trpělivější a lépe chápali jejich
potřeby“

Chotěbuzské zrcadlo

Příspěvky organizací a institucí
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Příspěvky organizací a institucí
Charitní pečovatelská služba

Charitní pečovatelská služba byla
nucena na situaci nouzového stavu
a zamezení šíření nemoci COVID-19
reagovat a řídit se jak nařízením vlády,
tak požadavky klientů, kteří potřebovali
naši péči. Situace se mnohdy měnila
každým dnem a museli jsme okamžitě
reagovat.
Pár klientů službu přerušilo, jelikož
jejich rodiny byly v době „koronavirové“
mnohdy doma na ošetřovném či
využívali home-office a mohli se tak
o své blízké postarat sami.
Přes počáteční ztížené podmínky
s nedostačujícím množstvím ochranných roušek si Charita Český Těšín
taktéž dobře poradila – ušila si vlastní.
Nezanedbatelné množství roušek jsme
rovněž dostali darem od našich klientů
a dobrovolníků, za což jim patří veliké
díky.
Zaměstnanci
byli
pravidelně
testováni na protilátky COVID-19.

Auta pečovatelek jsou stále pravidelně
dezinfikována a pečovatelky u klientů
používají všechny možné ochranné
pomůcky (návleky, rukavice, roušky,
štíty, dezinfekce).
Službu
poskytujeme
lidem
s jasným posláním… Domov nadevše…
což mluví za vše. Našim cílem je
poskytování služby za účelem toho, aby
klient mohl setrvat ve svém domácím
prostředí a podpořili jsme i jeho
kontakty se sociálním prostředím. Náš
okruh klientů je v územní působnosti

Charity Český Těšín (Český Těšín,
Albrechtice u Českého Těšína, Horní
Suchá, Chotěbuz, Dolní Domaslavice,
Horní Domaslavice, Dolní Tošanovice,
Horní
Tošanovice,
Soběšovice,
Těrlicko, Havířov, Horní Bludovice,
Hnojník, Komorní Lhotka, Třanovice,
Vělopolí, Ropice, Karviná, Petrovice
u Karviné, Stonava, Louky nad Olší).
Poskytování této služby zajišťujeme
prostřednictvím vedoucí této služby
p. Doroty Wacławikové, sociální
pracovnicí a deseti zkušených pracovnic
v sociálních službách.
V současné době máme volnou
kapacitu, tudíž budeme rádi, když
budeme schopni pomoci dalším lidem,
kteří naši pomoc potřebují. Proto se
můžete na nás obrátit a věříme, že
společně vše zvládneme.
Dorota Wacławik, vedoucí Charitní
pečovatelské služby

Zprávičky ze školy
Letošní školní rok byl jiný než
ty předešlé. Ale my jsme ho úspěšně
dokončili a děti si mohou užívat
zasloužených prázdnin.
Ještě před uzavřením školy se děti
zúčastnily několika akcí.
Hned v září plavecký výcvik. V říjnu
jsme se podívali na 3D film s názvem
„Podmořský svět,“ v listopadu si
děti připravily program pro občany
naší obce u příležitosti rozsvěcení
vánočního stromečku a zajeli jsme se
podívat do Marlenky ve Frýdku Místku.
V prosinci se ve spolupráci s Českou
spořitelnou uskutečnil v rámci finanční

gramotnosti vánoční jarmark, na
kterém si děti vydělaly peníze prodejem
svých výrobků. Získané finance chtěly
děti utratit na výletě a část financí chtěly
darovat do psího útulku. Bohužel díky
uzavření škol se tyto akce neuskutečnily.
V prosinci nás navštívil Mikuláš
a stihli jsme ještě uspořádat vánoční
dílny a výchovný program ve školní
družině s názvem Staročeské Vánoce.
V lednu absolvovaly děti 3. a 4. ročníku
výchovný program o kyberšikaně.
Díky uzavření školy jsme bohužel
také o některé připravované akce
přišli. V březnu jsme se chystali

Chotěbuzské zrcadlo		

vynést Morenu, v dubnu byl ve školní
družině připraven výchovný program
Staročeské Velikonoce a ve škole zápis
do 1. ročníku, vzdělávací program
s dopravní tématikou pod vedením
Policie ČR a v červnu jsme se chystali
na školu v přírodě v Hrádku a také na
vaječinu a branný den s hasiči.
Ani v období uzavření školy děti
nezahálely. Paní učitelky posílaly dětem
domácí úkoly prostřednictvím emailu a
portálu „Škola v pyžamu.“ Posílaly také
výuková videa a výukové programy,
aby rodičům i dětem práci usnadnily.
S dětmi i rodiči komunikovaly také
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prostřednictvím sociálních sítí.
Po znovuotevření školy nastoupilo
29 žáků z celkového počtu 38. Chtěli
bychom touto cestou poděkovat
a pochválit rodiče, že svým dětem při
distanční výuce pomáhali. Nebylo to
pro ně jednoduché období. Po návratu
do školy byla většina dětí v rámci nově

Příspěvky organizací a institucí

osvojených vědomostí na stejné úrovni,
takže jsme s dětmi procvičili učivo,
které se naučili rámci distanční výuky
a mohli jsme se v průběhu června naučit
ještě něco dalšího.
Rádi bychom poděkovali Spolku
rodičů a všem zaměstnancům Obecního
úřadu v Chotěbuzi za pomoc a výbornou

spolupráci.
Situace poslední doby je pro nás
novou zkušeností a i když jsme se s ní
poprali vcelku dobře, budeme rádi, když
se nebude už nikdy opakovat.
Všem občanům přejeme krásné
a slunečné letní dny.
Mgr. Martina Dziadková

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

Loučení předškoláčků s MŠ
Ve čtvrtek 25. června dopoledne se za krásného
slunečného počasí loučili předškoláci s mateřskou školou.
Více než teplé počasí, vyvolalo hřejivý pocit v srdcích
přítomných diváků pásmo písní a básní „ Kouzelná slovíčka“,
které děti početnému publiku předvedly. Děti zazpívaly,
zarecitovaly a po zaslouženém potlesku došlo k předání
dárků, které jim věnovaly paní učitelky ze školky, Spolek
rodičů a Obec Chotěbuz. Symbolický marcipánový klíč,
kterým děti v září odemknou pomyslné dveře první třídy,
dostaly od paní ředitelky.
I v době uzavření MŠ docházelo prostřednictvím
emailových zpráv ke kontaktu učitelek s dětmi a rodiči.
Děti si velmi dobře poradily s plněním úkolů, byly kreativní
a některé děti a jejich rodiče dokonce natáčely vlastní videa.
Rodičům děkujeme za vstřícnost k učitelům, za jejich čas
a poskytnutí prostoru.
„Každá školka má svůj konec, jako měla začátek a co
skončí, to už nikdy nejde vrátit nazpátek. Je to pravda hepčí,
prázdniny jsou lepší!“

Pod Zámkem 395
735 61 Chotěbuz
mobil: 724 093 809

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

Zpracovala: Bc. Krejčí Ingrid

Wajeczyna PZKO Kocobędz

Wajeczyna PZKO Kocobędz
Pomimo
pogody
Pomimo
pogody
złej złej
I
pandemii
wirusowej
I pandemii wirusowej
Wszyscy
skosztować
chcieli
Wszyscy
skosztować
chcieli
Jajecznicy
bajecznej
Jajecznicy bajecznej
W rodzinnym
gronie
W rodzinnym
gronie
Odważni
przybyli
Odważni
przybyli
Jajka Jajka
biły panie
biły panie
A panowie
smażyli
A panowie
smażyli
Żar ognia atmosferę podgrzewa
Żar ognia
atmosferę
podgrzewa
Na wietrze
kołyszą
się drzewa
Na
wietrze
kołyszą
się
drzewa
Jest parę niecierpliwych oczek
Jest
parę
niecierpliwych
Co zerka do rondla na boczekoczek
do rondla
na boczek
JużCo
sięzerka
w tłuszczu
kąpie
Wszystkich
uwodzi
Już zapachem
się w tłuszczu
kąpie
Skręca się zapachem
i sapie uwodzi
Wszystkich
„Niech mnie
jajkosię
schłodzi!“
Skręca
i sapie
„Niech mnie jajko schłodzi!“
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marne
poszły
starania
NaNa
marne
poszły
jajekjajek
starania
Rondel
odsiecz
pochłania
Rondel
odsiecz
pochłania
Panowie
z mieszaniem
się śpieszą
Panowie
z mieszaniem
się śpieszą
końcu
jajecznicą
zebrani
się cieszą
WW
końcu
jajecznicą
zebrani
się cieszą
„Szpyrki tam je szumnie …“
„Szpyrki tam je szumnie …“
„Hej, ty z tackóm, pój tu ku mnie!“
„Hej, ty z tackóm, pój tu ku mnie!“
„Taki dobrej eszcze nie było.“
„Taki dobrej eszcze nie było.“
Wszystkim na wadze przybyło
Wszystkim na wadze przybyło
Zebrani przy piwie gawędzili
Dzieci...
gwoździami
zabawili
Zebrani
przy
piwie gawędzili
Z młodymi
w szachach
walczyli
Dzieci...
gwoździami
zabawili
przegrali,
dzielnie
się bronili
ZChoć
młodymi
w szachach
walczyli
Takprzegrali,
minęło niedzielne
Choć
dzielnie siępopołudnie
bronili
wesoło było, wcale nie nudnie
Tak minęło niedzielne popołudnie
Po jajecznicy młodzi się bawili
wesoło było, wcale nie nudnie
I wierszyk ten wymyślili

Po jajecznicy młodzi się bawili
I wierszyk ten wymyślili Becia i Kuba
Becia i Kuba zrcadlo
Chotěbuzské

Neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz
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Druhá polovina projektu
Sousedský kruh Chotěbuz – malá
účast, koronavir i radost ze sdílení
Poměrně stálá komunita
lidí se vytvořila kolem tvořivých
dílen, společně jsme pekli
vánoční
perníčky,
tvořili
dárečky i věnce, naučili jsme se
vyrábět nádherné lapače snů,
také jsme šili hračky nejen pro
sebe, ale část putovala dětem
z přechodné pěstounské péče.
Další plány stejně jako většině
populace přerušila pandemie
koronaviru. Toto období jsme
využili k tomu, abychom se
zastavili a popřemýšleli nad
celým konceptem Sousedského
kruhu. Někteří jednotlivci se
také zapojili do šití roušek i jiné
výpomoci ve svém okolí. Část
peněz z grantu Živá komunita
Nadace Via jsme investovali
do nákupu domečku pro
ježky, budky pro ptáky, pítek,
krmítek pro ptáky a krmítko
pro motýly. Ty jsme v polovině
června instalovali v areálu SKS
a v parčíku. Všechny prvky slouží
nejen pro zvířata, ale také jako
možnost pozorování nejen pro
děti. Prosíme o ohleduplnost,
a také o pozornost-pokud byste
viděli, že někdo tyto prvky ničí,
nezavírejte oči, aby nám vše co
nejdéle vydrželo. Do krmítek
můžete hlavně během sezóny
dosypávat vhodné krmivo
(nahoře na krmítku pro ptáky
povolíte stahování na šňůrce
a lehce zvednete poklop). Pokud
byste chtěli přikrmovat motýly
(krmítko připevněné na hmyzím
domečku) zlehka vyndejte
pěnovou část a namočte ji
do roztoku vody s cukrem
v poměru 5:1. Investovali
jsme také do materiálu na
výrobu knihobudek, první
bude instalována v kulturním
domě, pro další hledáme zatím
umístění. V létě vás srdečně
zveme na akci Spolu v pohybu
– Retrohrátky v pátek 31/7
od 16 hodin na hřišti SKS,

22/8 v rámci Beskydských
hřebenovek budeme s Ekodílnou na Ostrém. Od září
plánujeme také změnu počtu
akcí, zůstanou velké akce typu
Drakiáda nebo Lampiónový
průvod apod., zruší se Klub
maminek pro malou účast
a místo jednotlivých aktivit
nabídneme tématické kroužky
pro rodiny s dětmi podmíněné
přihláškou.

zve na akci

léto

SPOLU V POHYBU –

NeformálníNeformální
skupina
Sousedský
kruh Chotěbuz
skupina
Sousedský kruh Chotěbuz

RETROHRÁTKY
zve na akci
zve na akci

KDY:
31/7V 2020
16-19
HOD.
SPOLU
POHYBU
–
RETROHRÁTKY
KDE:
HŘIŠTĚ SKS

KDY: 31/7V
2020
16-19 HOD.
SPOLU
POHYBU
–
KDE: HŘIŠTĚ SKS

RETROHRÁTKY
KDY: 31/7 2020 16-19 HOD.
Alespoň nana
chvíli
se vrátíme
do našeho
prostřednictvím
her,
Alespoň
chvíli
se vrátíme
dodětství
našeho
dětství
Alespoňjsme
na chvíli
se vrátíme
do našeho
dětství prostřednictvím
her,
které
jako
děti
hráli
a ukážeme
dalšíhráli
generaci.
Akce je
prostřednictvím
her,
které
jsme
jako je
děti
a ukážeme
které jsme jako děti hráli a ukážeme je další generaci. Akce je
vhodná
pro
všechny
věkové
kategorie.
Vdeště
případě
deště se akce
je další
generaci.
Akce
vhodná
pro
všechny
vhodná
pro všechny
věkovéje
kategorie.
V případě
se akce věkové
nekoná.se akce nekoná.
nekoná.
kategorie. V případě
deště

KDE: HŘIŠTĚ SKS

Akci pořádá neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz z podpory

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

Kateřina Dědičová
za neformální skupinu
Sousedský kruh Chotěbuz

Alespoň na chvíli se vrátíme do našeho dětství prostřednictvím h

které jsme jako děti hráli a ukážeme je další generaci. Akce j
vhodná pro všechny věkové kategorie. V případě deště se akce
nekoná.

Akci pořádá neformální skupina Sousedský kruh Chotěbuz z podp
Nadace Via z programu Živá komunita.

