Čtvrtletník naší obce
PODZIM 2005
Ročník 8, číslo 3

Vážení spoluobčané.

O tom, že už dávno neporoučíme větru a dešti, jsme se mohli
přesvědčit při nečekaně intenzivních dešťových srážkách dne
24. srpna 2005. Pouze několikahodinový déšť, v jehož průběhu však
napršelo zhruba 100 mm srážek ( 100 litrů na 1m2 ), způsobil zvýšení
hladin nejen řeky Olše, ale zejména drobných vodních toků. Zatímco
při své kulminaci se řeka Olše dostala těsně pod hranici
3. povodňového stupně a na našem území zůstala ve svém korytě,
místní potoky se rozlily už brzy ráno. Přívalové vody udělaly
z malých potůčků jako jsou Kyšinec, Bezejmenný potok č.72 ( podél
ulice Zemědělská) a č.73 (kolem ulice Lesní) a Oborník, dravé řeky
strhávající břehy, části cest, stromy a dokonce i můstky. Také
příkopy kolem cest, obecní kanalizace a meliorace polí nemohly
stačit odvést takovou spoustu vody a způsobily problémy v místech,
které by nikdo neočekával. Voda zcela zaplnila koryto Mlýnky a díky
zpomalení odtoku do přeplněné Olše došlo k zaplavení části území
v Podoboře mezi ulicí Karvinskou a Mlýnkou . Naštěstí velkou část
vod stihla pročištěná Mlýnka odvést a nedošlo k ještě větším škodám.
O tom že byla situace vážná svědčí i to, že jeden vypuštěný rybník ze
série rybníků podél Kyšince byl během několika hodin zcela zaplněn.
Na celém území obce došlo k zatopení sklepů v cca 30 rodinných
domcích a v jednom domku bylo zatopeno i obytné přízemí.
Pokračování na straně 2.
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Adresa:

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

Telefon:

558 733 131

Fax:

558 733 132

IČO:

673 391 58

E-mail:

chotebuz@volny.cz

Web:

www.chotebuz.cz

Bankovní spojení:

GE Money Bank a. s.,
Český Těšín,
č.ú.: 5000120-734/0600

Ing. Martin Pinkas - starosta obce
JUDr. Jan Fiedor - místostarosta obce, pověřen
jednáním ve věcech na úseku
životního prostředí, komunikací,
obrany, ochrany a hasičů
Úřední dny :
pondělí
8 – 12 13 – 17
středa
8 – 12 13 – 17
Provoz informačního centra :
středa
pátek

16 – 20 hod
16 – 20 hod

Multimediální pracoviště pro děti :
pondělí

15 – 18 hod.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 7. prosince 2005. Všechny zájemce
o uveřejnění svého příspěvku nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na
Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada
Pokračování ze strany 1.
Chtěl bych na tomto místě poděkovat za práci povodňové komisi a všem, kteří se podíleli na
záchranných a zabezpečovacích pracích. Zejména nesmím zapomenout na naše hasičské sbory. Hasiči,
kteří vstupovali po pás do rozbahněné vody, aby uvolňovali koryta a zpevňovali břehy a dva dny
odčerpávali vody z polí, sklepů a studní si mnohdy sáhli na dno svých sil. Ti mladší si prodělali svůj
křest ohněm ( vlastně vodou), ale pod vedením svých zkušených velitelů v něm určitě obstáli. Myslím
si, že mohu za všechny, kterým pomohli, říci: „Chlapi díky“. Obec také určitě najde způsob jak vás za
vaši pomoc odměnit. Kromě hasičů však pomáhali i další. Mezi nimi byl pan Raszka, který na naši
výzvu okamžitě reagoval a pomocí bagru upravil vodní tok tak, aby zastavil podemílání elektrického
sloupu a vozovky na ulici Lesní a zajišťoval práce spojené s obnovením jediného dojezdu a zborceného
můstku k domku pana Dudy.
Záchranná akce chotěbuzských hasičů, foto OÚ
Také nemohu zapomenout na pana Szpalka,
kterému jsem o půlnoci dovezl z Palkovic
náhradní díly na opravu poškozeného čerpadla
a ráno už byla „mašina“ zase připravena
k nasazení na čerpání sklepů. Mnozí další
předávali informace, pytlovali a rozváželi pytle
s pískem, nebo třeba vařili zasahujícím čaj.
Všem, kteří pomohli, patří dík. Nezbývá mi, než
popřát všem postiženým rychlý návrat
k „normálnímu životu“ , hezký podzim který
umožní brzké odstranění povodňových škod
a doufat, že zkušenosti s takovouto situací
nebudeme muset zase dlouho využít.
Ing. Martin Pinkas, starosta obce
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Při fotbalovém turnaji jsem od některých občanů dostával dotazy, z nichž jsem usoudil, že by bylo
dobré na ně odpovědět v našem zpravodaji a uvést tak některé skutečnosti na pravou míru. Dotazy se
týkaly zejména vztahu obce a TJ Sokol.

1. Chce obec opravdu prodat SKS a „vyhodit“ Sokol?
Obec nikdy ani neuvažovala o prodeji SKS.
V opačném případě by obec nesháněla dotaci na
opravu elektroinstalace kulturního domu, která
je vázána na podmínku zákazu prodeje budovy
po dobu 10 let, neusilovala by o získání
pozemků kolem hřiště a zastupitelstvo by
neschválilo investiční záměr na vybudování
sportovišť na těchto pozemcích.
A co se týká TJ Sokol? Jsme rádi, že u nás
funguje organizace starající se o fyzický rozvoj
našich občanů a zejména dětí a mládeže. O tom
svědčí i skutečnost, že zatímco v minulosti platil
Sokol bývalému vlastníkovi budovy za užívání
několik desítek tisíc korun ročně, od doby, kdy
SKS vlastní Obec Chotěbuz, může tělocvičnu
využívat pro veškerá cvičení zdarma včetně
všech energií. Navíc se pak každoročně přispívá
na jeho činnost z rozpočtu obce.
Určitý problém vznikl v roce 2003 kdy jsme se
pokusili s TJ Sokol uzavřít smlouvu o užívání
SKS. Připravili jsme v dobré víře bezúplatnou
nájemní smlouvu na 99 let. Místo společného
jednání jsme se však dočkali hnidopišského
právního rozboru smlouvy ( např. nájemní
smlouva s nájmem 0 Kč se má nazývat smlouva

o výpůjčce apod.). Taktéž se nelíbil požadavek
obce aby byla nájemní smlouva vypověditelná,
když TJ Sokol přestane vykonávat činnost pro
občany obce Chotěbuz. TJ Sokol avizoval, že
připraví vlastní řešení vztahu k SKS. Bohužel
více než rok se nic nedělo. Po našich urgencích
jsme tedy opět vstoupili v roce 2005 v jednání
s tehdejší předsedkyní TJ Sokol a zdálo se, že
komunikační bariéra byla prolomena a věcně
jsme o problému diskutovali. Pak došlo ke
změně ve funkci předsedy TJ Sokol. Sešli jsme
se tedy k novému jednání na počátku května
2005. Výsledkem jednání bylo, že TJ Sokol
připraví svůj návrh řešení, které předložíme
k právnímu posouzení a pak k rozhodnutí
zastupitelstvu na konci června. Bohužel se tak
nestalo a byl jsem pověřen zastupitelstvem obce
abych upozornil předsedu TJ Sokol, že pokud
nedojde k posunu v této věci, nebude podepsána
smlouva na převod příspěvku na činnost TJ
Sokol z rozpočtu obce. Tak jsem učinil dopisem
v první polovině července a bohužel do
dnešního dne bez reakce. Na účtu obce je
připraveno cca 50.000,- Kč pro TJ Sokol, ale ten
je zřejmě nepotřebuje.

2. Proč nechcete povolit přípojku vody do přístavby nářaďovny?
S umístěním
podružného
vodoměru
a napojením se na rozvod vody v SKS jsme
souhlasili. Požadovali jsme ale aby odpad nebyl
sveden do starého potrubí vedoucího pod sálem,
které chceme odstavit protože pravděpodobně
způsobuje vlhnutí stěn v suterénu a taktéž jsme
tlumočili předsedovi TJ Sokol požadavek aby
vodovod nebyl proveden „načerno“.

Je mi líto, že tyto otázky jsem nemohl
zodpovědět osobně na schůzi TJ Sokol, ale
pozvánka mi byla doručena v takovém termínu,
že už jsem nestačil přizpůsobit svůj program.
Přesto věřím , že dojde k vyřešení popsaných
problémů ke spokojenosti jak TJ Sokol, tak
obce.

Pozn.: Po uzávěrce Chotěbuzského zrcadla, byl několik hodin před tiskem doručen dopis předsedy TJ
Sokol s žádostí, aby návrh řešení vztahu k SKS byl projednán až na zasedání zastupitelstva v listopadu,
za přítomností právních zástupců.
starosta
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„ STALO SE “ V OBCI CHOTĚBUZ
V této rubrice Vám budeme stručně sdělovat události, které se za poslední období udaly a které stojí za
zmínění.
14. 7. 2005
24.- 25. 8. 2005

- obec byla bez elektrického proudu od 17.00 do 23.00 hodin
z důvodu vyhoření trafostanice díky bouřce s kroupami.
- záplavy, způsobené rozlitím toků Kyšinec a Loucká Mlýnka, došlo k zatopení
několika sklepů rodinných domků, komunikace Karvinská nebyla v Podoboře
a v okolí Hypernovy průjezdná.

Narození :
V červenci :

Našemu novému občánkovi
přejeme mnoho radosti,
spokojenosti, zdraví a lásky.

Filip KLIMEK

Jubilanti :
V srpnu :

V září :

Jana ČMIELOVÁ
Karol NOWAK
Katarina KRAUSOVÁ
Ludmila VÁLKOVÁ
Věra KŘENKOVÁ

Všem oslavencům přejeme mnoho zdraví,
štěstí, lásky, životní pohody a Božího požehnání
do dalších let.

Úmrtí :
V srpnu :

Pavel MROZEK ve věku 71 let
Bedřich HUTA ve věku 82 let

V září :

František CZECHOWICZ ve věku 65 let
Projevujeme zarmouceným rodinám, všem
blízkým a přátelům upřímnou soustrast.
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Výňatek
z

USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 6.9. 2005
Zastupitelstvo obce Chotěbuz :
schvaluje
smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – VVTL plynovod ve prospěch RWE
Transgas a.s., Limuzská 12/3135, Praha 10.
schvaluje
konečný termín pro podání žádostí pro změnu č.
5 územního plánu pro obec Chotěbuz na 30.9.
2005.

schvaluje
přijetí daru – ¼ pozemku p.č. 105/1 k.ú.
Chotěbuz od paní Wlosokové Lýdie.
pověřuje
starostu
k provedení
potřebných
úkonů
k převodu ¼ pozemku p.č. 105/1 k.ú. Chotěbuz.

schvaluje
stanovisko k záborům pozemků ve vlastnictví
Obce Chotěbuz pro výstavbu „ Optimalizaci trati“
Č.Těšín – Dětmarovice.

schvaluje
firmu Leonard Podzemný Vodomont pro
realizaci „Prodloužení vodovodu ul. Karvinská,
Chotěbuz“ a další pořadí firem dle zápisu
zastupitelstva 2. Petr Gluszný – Intop, 3. Remer
s.r.o., 4. Dostálek Jaroslav.

schvaluje
dohodu o vytvoření společného školského
obvodu.

schvaluje
firmu Kajfosz Edvard pro realizaci výměny 25
ks svítidel veřejného osvětlení obce Chotěbuz.

schvaluje
upravený odpisový plán ZŠ a MŠ Chotěbuz pro
rok 2005.

schvaluje
firmu Elamo – Jiří Molnár pro realizaci
rekonstrukce elektroinstalace bytového domu ul.
Náves 269 a 270.

schvaluje
žádost ZŠ a MŠ Chotěbuz o převod částky
81.845,- Kč z neinvestičních do investičních
nákladů.
schvaluje
pana Milan Mišúna jako člena školské rady při
ZŠ Chotěbuz jmenovaného zřizovatelem.
schvaluje
bezúplatný převod parcel č. 502/2, 566/24 k.ú.
Zp. Lhota a 658/10 a 124/2 k.ú. Chotěbuz,
vzniklých geometrickým oddělením z parcel 502;
566/13 ; 658/1 a 124 ze správy Pozemkového
fondu ČR do vlastnictví obce Chotěbuz.
schvaluje
investiční záměr na výstavbu veřejné prospěšné
stavby sportovně rekreačního zařízení u SKS
Chotěbuz.
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schvaluje
rozdělení realizace rekonstrukce elektroinstalace
bytového domu ul. Náves 269 a 270 do 2 etap :
1.) společné prostory + hromosvod; 2.) byty
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení.
bere na vědomí
informaci o postupu při
povodňových škod.

odstraňování

schvaluje
navrhovaný termín veřejné schůze 4.10. 2005
17.00 hodin v SKS Chotěbuz.
pověřuje
místostarostu obce JUDr. Fiedora k zajištění
výběru firem pro zimní údržbu 2005/2006.
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oznamuje všem občanům obce Chotěbuz,
že v úterý 4.10. 2005 v 17.00 hodin
se v sále kulturního domu uskuteční

veřejná schůze
Všichni jste srdečně zváni !
Ing. Martin Pinkas
starosta obce Chotěbuz

Máte doma oblečení, ve kterém už nechodíte ?!?!
- darujte je charitě !

Nepoškozené a čisté oblečení můžete odevzdávat v době
od 24.10. do 27.10. 2005 od 8.00 do 14.00 hodin na kulturním domě pí. Zacharové.

Objemný odpad
Obec Chotěbuz má v obci 2 velkoobjemové kontejnery, jeden je stabilně u kulturního domu
a druhý kontejner je střídavě umisťován k zámku a k nádraží v Podoboře.
Pozn. V poslední době jsou kontejnery zaplněny za velmi krátkou dobu a jedná se čím dál častěji
o materiály, které tam nepatří !
např. nebezpečné odpady - pneumatiky, také plasty - které lze zpětně recyklovat, stavební sutiny ty by měly být odvezeny na skládku k tomu určenou.
Obec Chotěbuz to stojí nemalé peníze a mnohokrát musí naši pracovníci odpady ještě přetříďovat.
Tímto všechny občany prosíme, aby s odpady nakládali správně.
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Jak třídit odpad?
Odpady bychom měli třídit přímo doma, pozdější roztřídění odpadu není často možné - smícháním se
odpad znečistí nebo slepí např. zamaštěný papír už není možné zpracovat.
Dobrá rada: pořiďte si do domácnosti další koše na ukládání papíru, skla a plastů. Pokud se vám koše
do bytu nevejdou, můžete je nahradit papírovou krabicí, do které postavíte tři tašky. Do jedné tašky
budete dávat papír, do druhé plasty a do třetí sklo.

Sběr papíru

noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové
obaly (např. sáčky)
Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité
plenky a hygienické potřeby
Obaly z papíru bývají označeny:

Sběr skla

láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím, nevhazujte: keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla.
Obaly ze skla bývají označeny:

Sběr plastů

PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky,
sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Prosím, nevhazujte: novodurové trubky, obaly od nebezpečných
látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)
Obaly z plastů bývají označeny:

Nebezpečné odpady

mezi nejčastější druhy nebezpečných odpadů patří: léky, zářivky, výbojky, akumulátory, galvanické
články (baterky), ledničky - mrazničky, barvy, lepidla, oleje a nádoby jimi znečištěné, pneumatiky atd.
Copyright © 2002-5, EKO-KOM, a.s.

Pro připomenutí - Svoz tříděného odpadu :
1. čtvrtek v každém měsíci

plast

2. čtvrtek jen v lichém měsíci

papír

3. čtvrtek v každém měsíci

sklo
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Fotografická soutěž pro veřejnost Jak třídíme
Cíl soutěže
Cílem soutěže je motivovat veřejnost ke třídění odpadů, ukázat fungující systémy třídění odpadů a to jak
v rodinných domcích tak v činžovních domech a dokázat, že když se chce, tak to jde…
Pravidla soutěže
Občané mohou poslat do soutěže fotografie svého systému třídění a to v digitální podobě. K fotografii
přiloží své osobní údaje – jméno, adresu, e-mailovou adresu. U fotografií bude uvedeno jen příjmení
a město. Soutěží se ve dvou kategoriích – rodinný domek a činžovní dům.
Snímky bude hodnotit komise ve složení:
Zástupce Moravskoslezského deníku, Zástupce Moravskoslezského kraje, Zástupci svozových firem,
Zástupci společnosti EKOKOM
Cenami do soutěží budou:
Kategorie činžovní dům
Kategorie rodinný domek
2
1. místo koš na třídění odpadů třísložkový
1. místo zatravňovací tvárnice o rozměru 10 m
2. místo lis na Pet lahve a plechovky
2. místo lis na Pet lahve a plechovky
3. místo drobné propagační předměty, trička pro
3. místo drobné propagační předměty trička pro
celou rodinu s logem kampaně, stolní
celou rodinu s logem kampaně, stolní
karetní hra Kontíky, samolepky a další
karetní hra Kontíky, samolepky a další
Snímky budou zveřejňovány v Moravskoslezském Deníku.
Termín zahájení - 10. září, adresa pro zasílání fotografií: e-mailem: pekarova@morava.vlp.cz,
poštou: Moravskoslezský Deník, Mlýnská 10, 701 11 Ostrava ( k rukám Jany Pekarové )

STRUKTURÁLNÍ ŠETŘENÍ V ZEMĚDĚLSTVÍ Zem - 2005
Počínaje rokem 2003 začal Český statistický
úřad
formou
Strukturálního
šetření
v zemědělství (zemědělský census) aktualizovat
údaje za zemědělce vyšetřené při plošném
zemědělském sčítání Agrocenzus v roce 2000.
Jako členská země Evropské unie máme za
povinnost předat statistickému úřadu EU
anonymizovaná data o našem zemědělství
a zároveň tak máme i nárok na finanční příspěvek
na realizaci tohoto zjišťování.
S ohledem na výši poskytnutého příspěvku
musíme vyšetřit 70% evidovaných zemědělců, to
znamená, že šetření proběhne ve 4 358 obcích
republiky u cca 53 000 zemědělských subjektů.
V Moravskoslezském kraji bylo vybráno 207 obcí
a bude osloveno 4 298 zemědělských jednotek,
z toho prostřednictvím školených tazatelů bude
navštíveno 3 795 fyzických osob. Tazatelé jsou
externími pracovníky Krajské reprezentace ČSÚ
Ostrava a budou se prokazovat Průkazem

tazatele a svým občanským průkazem.
Strukturální šetření v zemědělství Zem 2005 se
vztahuje, stejně jako v roce 2000, jen na ty
zemědělce, kteří naplňují prahové hodnoty
hospodaření. Těmi jsou: 1 ha obhospodařované
zemědělské půdy (vlastní nebo pronajaté) nebo
1500 m2 intenzivních plodin (sady, zelenina,
květiny) nebo 1000 m2 vinic, nebo 300 m2
skleníků a pařenišť nebo chov 1 ks skotu nebo
2 ks prasat nebo 4 ks ovcí a koz nebo 50 ks
drůbeže nebo 100 ks králíků či jiných
kožešinových zvířat.
Vlastní zjišťování v terénu proběhne v termínu
od 1. září do 30. října 2005 a i vaše obec byla
vybrána v náhodném výběru pro toto šetření.
Podle znění § 13 zákona č. 89 / 1995 Sb.,
o státní statistické službě, ve znění pozdějších
předpisů, provádí ČSÚ zemědělské soupisy
(cenzy) ve spolupráci s obcemi.
Ing. Jaromír Kartous
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KNIHOVNA
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Výběr knižních novinek za období červen - srpen 2005

Román společenský a psychologický
Hunter,M.: Svůdce - Z osiřelé dívenky Diane,
kterou Daniel kdysi přivezl z klášterní školy
vyroste krásná žena. Diane vzhlíží k Danielovi
jako ke svému zachránci, ovšem Daniel s ní má
své plány.
Bombeck, E.: Svátost manžeůství - Autorka
s neodolatelným humorem líčí téměř pětačtyřicet
let manželského života, jeho radosti a starosti,
chvíle štěstí i konflikty, problémy s dětmi i se
sexem, prostě všechno co osud může nastražit do
cesty obyčejným manželům.
Chamberlain, D.: Matčin stín - Autorka
v tomto románu dovedně splétá osudy několika
lidí, které se prolínají a vzájemně ovlivňují, aby se
nakonec spojily do poselství o důležitosti důvěry
a odpuštění.
Filelding, J.: Ztracená - Když bylo Julii
jedenadvacet šla na herecký konkurz. Ráno
předtím se pohádala s matkou i sestrou. Zmizela
beze stopy. Kam zmizela? Následuje zoufalé
pátrání.
Andrews, V.C. : Zlomená křídla - Osudy tří
rozdílných dívek se náhle protínají: jejich poslední
nadějí na nový začátek se má stát internátní
zařízení se zvláštním režimem.
Andrews, V. C.: Půlnoční let - Dostaly se na
šikmou plochu a jejich rodiny se rozhodly jednat.
Nápravu má zajistit speciální škola pro mladistvé
delikventy. A tak se Teal, Robin a Phoebe ocitají
na farmě uprostřed pouště.
Trepane, J.: Fatwa - Autobiografický román,
v němž autorka líčí svůj životní příběh lásky
a zklamání.
Viewegh, M.: Lekce tvůrčího psaní - Příběh
učitele tvůrčího psaní, v němž se proplétají osudy
několika jeho studentů a především jedné „báječné
náhradní matky“.
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Březinová, T.: Takoví jsme blázni - Svérázná
teta Valerie, moderní stará panna, zdědí nečekaně
rozlehlý venkovský statek. Nedostává se jí peněz
na údržbu a proto se rozhodne povolat na pomoc
širokou rodinu z rozličných koutů světa.

Historický román
Merle, R.: Spiknutí a úklady - Ludvík XIII. Se
konečně spřátelí s kardinálem Richelieum a jejich
vztah upevní jasnozřivá a odvážná politika.
Rozbují však víc než dříve spiknutí a úklady.

Detektivní příběhy
Sedlář, J.: Případy Katara z Isinu - Tři
detektivní příběhy mají skutečně historické
pozadí. Případy řeší „detektiv“ Katar, jinak brusič
drahých kamenů.
Patison, E.: Nádherní duchové - Strhující
detektivní román, odehrávající se v kulisách
nedostupných hor a tajemných zřícenin klášterů,
zabydlený sympatickými postavami, přináší živý
a hluboký pohled na Tibet a území Himalaje.

Akční a špionážní román
Brown, D.: Andělé a démoni - Z propasti času
povstává
dávné
bratrstvo,
aby
zničilo
nejposvátnější baštu křesťanstva, Vatikán.
Brown, D.: Šifra mistra Leoparda Harvardský profesor náboženské symbologie
pobývá služebně v Paříži. Když v jeho hotelovém
pokoji zazvoní telefon, ještě netuší, že na něj čeká
nemilá zpráva – správce uměleckých sbírek
a Louvru byl zavražděn přímo v budově muzea.
Co má s tím společného profesor historie?
Ludlum, R.: Tristanova zrada - Na podzim
1940 se nacisté nacházejí na vrcholu své moci.
Jedním z těch, kdo mohou významně pohnout
dějinami je Američan Stphen Mecalfe žijící
v Paříži. Je znám jako lev salonů, ale pravý důvod
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jeho pobytu je jiný. Působí jako americký špion
v Evropě.

Příběhy pro děti a mládež, dívčí román
Wilson, J.: Holka z popelnice - Aprílová
přeháňka jí říkají proto, že každou chvíli brečí.
A holka z popelnice proto, že ji jako novorozeně
někdo vyhodil do popelnice. Dnes slaví čtrnácté
narozeniny a je pevně rozhodnuta vypátrat pravdu
o své minulosti.
Schröder, P.: První prázdninová pusa Prázdninový příběh první lásky, i když ze začátku
to tak nevypadá.

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
Naučná literatura pro dospělé
Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Ptáci - Česko - Slovensko - přehledy
Dineen, J.: 100 největších objevů archeologie
- Archeologie -dějiny- památky archeologické přehledy
Knižní novinky, které Vám předkládám,
knihovna zakoupila do svých fondů. Vedle toho je
zde nová zásilka 40 knih cirkulační české
literatury, která v knihovně bude k dispozici
čtenářům pouze půl roku.
Jana Fajkusová, místní knihovna Chotěbuz

Fotbalový turnaj „ O pohár obce Chotěbuz “

Tak uběhl další rok a 10. 9. 2005 jsme se opět sešli už v VIII. ročníku fotbalového turnaje. Přihlásilo se
16 družstev, které byly jako každý rok rozlosovány do čtyř skupin. Všechny příznivce sporu přivítal pan
starosta i rozhodčí – p. Bohdálek starší, Proboš, Karch. Občerstvení nám zajišťovali: TJ Sokol a pí.
Lázničková. Děkujeme za pomoc p. Zacharovi a TJ Sokol p. Bohdálkovi a p. Koniecznému s kolektivem
za pomoc při zajištění akce.

Skupina A

SDH Zpupná Lhota
PZKO Chotěbuz
Brokar „A“
Atomové okurky

Skupina B

DDD, Buzková, Kohutková
Brokar „B“
Penzion Pod zámkem
Autoopravna p. Szpalek

Skupina C

Hřbitovní správa J. Bolek
Motorest na Vyrubané
Eurorestaurant
Zednictví Petr Noga

Skupina D
TJ Sokol
Obecní úřad
Chotěbuz
Rela

V semifinále se sešly vyrovnané celky Eurorestaurant s TJ Sokol s výsledky 0:0 na penalty vyhrál
Eurorestaurant a PZKO Chotěbuz s Autoopravnou p. Szpalek taktéž s výsledkem 0:0 na penalty vyhrálo
družstvo PZKO.
O 3. místo hrály družstva Autoopravna s TJ Sokol 0:0 na penalty vyhrála Autoopravna. Finále pak
hrálo PZKO Chotěbuz a Eurorestaurant. Hráčsky sportovně lepší bylo PZKO Chotěbuz, kdy 5 minut
před koncem vítězilo nad Eurorestaurantem 2:1, ale nastal dramatický zvrat, kdy hráči Eurorestaurantu
vznesli připomínku k bodu 13 pravidel fotbalového turnaje, který zní: Je přísně zakázáno používat
kolíkové kopačky a jinou nevhodnou obuv. Bude-li takový hráč na hrací ploše = kontumační výsledek.
Takže rozhodčí rozhodli výhru Eurorestaurantu. Mrzí nás, že si PZKO neuhlídali, nebo nepřečetli
pořádně pravidla.
Škoda, ale pravidla jsou dána už roky stejná a platí pro všechny.
Umístění:

1. Eurorestaurant; 2. PZKO Chotěbuz; 3.Autoopravna p. Szpalek; 4. TJ Sokol

Chotěbuz; 5. SDH Zpupná Lhota; 6. Rela; 7. DDD pí. Buzková, pí. Kohutková; 8. Motorest na
Vyrubané; 9. Brokar „B“; 10. Brokar „A“; 11. SDH Chotěbuz; 12. Hřbitovní správa J. Bolek; 13.
Penzion Pod zámkem; 14. Obecní úřad Chotěbuz; 15. Zednictví Petr Noga; 16. Atomové okurky.
Nejlepším brankářem byl vyhodnocen L. Popek z družstva TJ Sokol Chotěbuz a nejlepší střelec P.
Kukucz z družstva PZKO Chotěbuz.
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Počasí nám vyšlo, zranění vážná nebyla. Překvapilo nás, že si k nám přišel zahrát fotbal i pan starosta
z Českého Těšína. Doufáme, že se mu u nás líbilo.
Děkujeme také zdravotnicím Pavle Wlochové a Heleně Umorczykové za dohled a drobná ošetření při
turnaji. Děkujeme všem příznivcům sportu za zdárný konec, i když s emocemi, a za rok se znovu
potkáme na hřišti.
Sportovně kulturní komise při OÚ

Základní škola a Mateřská škola Chotěbuz
Nový školní rok začínáme v nových prostorách
a sluší se poděkovat těm, kteří se nejvíce zasloužili
o to, že všechno proběhlo bez velkých průtahů.
První velké poděkování patří obecnímu úřadu,
panu starostovi, panu Fejfičovi a také
pracovníkům, které úřad zaměstnává.
Velice děkujeme všem rodičům, kteří pomohli
nejen svou fyzickou silou, ale také dali k dispozici
svá vozidla, díky nimž jsme mohli přestěhovat
nábytek základní školy.
Rádi bychom poděkovali panu Fiedorovi, který
v posledních
dnech starého školního roku
nachystal pro naše děti besedu u včelího úlu
s ochutnávkou.
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Tomáš Rábek
ZEDNICKÉ A
OBKLADAČSKÉ
PRÁCE

REKONSTRUKCE BYTOVÁCH
JADER A KOUPELEN, VÝROBA NÁBYTKU
INSTALATÉRSKÉ, TOPENÁŘSKÉ
A ELEKTROPRÁCE
mobil: 603 785 298

ÚKLIDOVÉ PRÁCE
tel.: 605 909 625
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Beseda byla výstižná a velice zajímavá,nejen
pro děti, ale i pro pedagogy. Děkujeme.
Rádi bychom se vrátili vzpomínkou na loňský
školní rok ještě jednou. Možná jste si v posledním
zrcadle všimli ukázky ze soutěžní práce našich
dětí. Tady se chceme pochlubit, neboť z celé
republiky byly do úzkého finále vybrány práce 30
dětí, z nichž byli dva naši žáci, a to Terezka
Lasotová a Jakub Podžorný. Jejich práce byly
publikovány v učitelských novinách číslo 30. Teď
již záleží na dětech z celé republiky, kolik jim
zašlou hlasů. Pro nás však vyhráli už nyní,
protože jsou mezi finalisty nejmladšími žáky a my
víme, že svou práci dělali opravdu sami. Srdečně
gratulujeme.
Mgr. Rechtoríková

12

