Čtvrtletník naší obce
JARO 2006
Ročník 9, číslo 1

Vážení spoluobčané,
chtěl bych Vás opět pozdravit s příchodem jara. Letošní zima byla
dlouhá a úporná. Přívaly sněhu způsobily potíže nejen silničářům při strana
OBSAH :
zachování sjízdnosti cest, ale také majitelům nemovitostí, jejichž
2 Obecní úřad
stavby byly ohroženy velkým zatížením střech. Také v naší obci bylo
informuje
několik budov pod tíhou sněhu poškozeno, naštěstí nedošlo v této
souvislosti k žádnému úrazu. Loučení se zimou bylo dramatické.
2 Důležité informace
Množství tajícího sněhu způsobilo vzestup hladin potoků i řeky Olše.
a provozní doby
Po zkušenostech se srpnovými záplavami jsme spolu s našimi hasiči
3 Jubilanti, narození,
prováděli monitorování toků, pročišťování některých příkopů
úmrtí
a propustků a na některá vytipovaná místa jsme nachystali
3 Usnesení
protipovodňové pytle. Naštěstí se vzestup hladiny Olše zastavil na
5 Odpad
294cm, což je 6cm pod hranicí II. stupně povodňové aktivity. Místní
6 Ptačí chřipka
potoky se v několika případech sice rozlily, ale nedošlo k ohrožení
8 Vakcinace lišek
majetku našich obyvatel.
Doufejme tedy, že další vývoj počasí bude pro nás příznivý
a další cenné informace
s budeme se moci věnovat jiným úkolům. Po zimě zůstalo na našich
cestách několik desítek tun posypového materiálu, který budou naši
9 Příspěvky organizací
pracovníci a správa silnic postupně odstraňovat. V rámci urychlení
čištění rádi přivítáme i Vaši pomoc, posypový materiál můžete pak
9 Pouť
použít i pro vlastní potřebu. Jakmile to počasí dovolí, přistoupíme
9 TJ Sokol
k opravám komunikací, které to po této zimě skutečně potřebují.
11 Honební společnost
Dovolte, abych Vám popřál co nejvíce slunečních paprsků, dostatek 11 O plese PZKO
a spousta jiných
elánu a síly pro jarní práce na zahrádkách a také všem radostné a veselé
informací
prožití Velikonočních svátků.
Ing. Martin Pinkas, starosta obce
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Adresa:

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

Ing. Martin Pinkas - starosta obce
JUDr. Jan Fiedor - místostarosta obce, pověřen
jednáním ve věcech na úseku
životního prostředí, komunikací,
obrany, ochrany a hasičů

Telefon:

558 733 131

Fax:

558 733 132

IČO:

673 391 58

Provoz informačního centra :

E-mail:

chotebuz@volny.cz

Web:

www.chotebuz.cz

středa
pátek

Bankovní spojení:

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

16 – 20 hod
16 – 20 hod

Multimediální pracoviště pro děti :
pondělí

15 – 18 hod.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 2. června 2006. Všechny zájemce
o uveřejnění svého příspěvku nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na
Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada a obecní úřad Vám přeje krásné VELIKONOCE.
Redakční rada

Preventivní příprava na povodně, foto OÚ
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Narození :
V únoru:

Josef ZETEK
Iveta ANDĚLOVÁ

V březnu:

Martin PALOWSKI

Všem nově narozeným občánkům
přejeme mnoho zdraví a sil do
dalšího života.

Jubilanti :

V lednu oslavili:

Anežka POHLUDKOVÁ
Ludvík MICHEJDA
Anna SIKOROVÁ
Emilie GLACOVÁ
Karol JANY

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

V březnu oslavili:

Libuše SCHNAPKOVÁ
Marie VOLNÁ
Helena POPKOVÁ

Úmrtí :
V lednu :

Rudolf KISIEL ve věku 76 let

Projevujeme zarmoucené rodině, všem blízkým
a přátelům upřímnou soustrast.

Výňatek
z

USNESENÍ
z 26. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 13.12. 2005
Zastupitelstvo obce Chotěbuz :
bere na vědomí
předložený návrh rozpočtu obce na rok 2006.
schvaluje
rozpočtové provizorium na rok 2006 v tomto
znění : výdaje za 1. čtvrtletí nepřekročí 3/12
schváleného rozpočtu na rok 2005.
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pověřuje
starostu k podpisu smlouvy s Bus Slezsko
k zajištění ostatní dopravní obslužnosti do max.
výše 110.000,- Kč/rok a s firmou Regiobus do
max. výše 80.000,- Kč/rok.
schvaluje
smlouvu s EKO-KOM a.s. o zajištění
zpětného odběru a využití odpadů z obalů
v předloženém znění.
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schvaluje
Dodatek č. 3 ke smlouvě s firmou Pežga,
kterým se prodlužuje platnost smlouvy do 31.12.
2006.
schvaluje
ponechání ceny za svoz odpadů od 1.1. 2006
ve stávající výši.

nesouhlasí
s umístěním plynovodu po trase B a trvá na
původní trase podél VVN.
schvaluje
termíny zastupitelstev na rok 2006 na : 24.1.,
28.3., 20.6., 5.9., 17.10.
bere na vědomí
stanovisko TJ Sokol Chotěbuz ke vztahu
k SKS Chotěbuz a trvá na svém usnesení č.
11.2/25/2005 ze dne 8.11.2005.

Výňatek
z

USNESENÍ
z 27. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 24.1. 2006
Zastupitelstvo obce Chotěbuz :

schvaluje
přijetí daru ve výši 60.000,- Kč od Města
Český Těšín na částečné financování ostatní
dopravní obslužnosti.

schvaluje
veřejnoprávní smlouvu mezi Městem Český
Těšín a Obcí Chotěbuz o výkonu přenesené
působnosti ve věcech přestupků.
schvaluje
rozpočet obce Chotěbuz na rok 2006 ve výši:
příjmy 8.067.501,- Kč a výdaje 9.174.501,- Kč
s krytím schodku z vlastních rezerv.

bere na vědomí
restituční převod pozemku p.č. 487/6 k.ú. Zp.
Lhota o výměře 176 m2 na základě rozhodnutí
Pozemkového úřadu Karviná z majetku obce
původnímu vlastníkovi.
bere na vědomí
že počet trvale bydlících obyvatel obce k 1.1.
2006 činí 1064.

Výňatek
z

USNESENÍ
z 28. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
v mimořádném termínu
ze dne 28.2. 2006
Zastupitelstvo obce Chotěbuz
- na základě zákona č. 128/2000Sb.,o obcích
a v souladu se Zřizovací listinou příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Chotěbuz

- na základě zákona č. 250/200 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
dle § 31 odst. 2, písm. c) jako zřizovatel Základní
a mateřské školy Chotěbuz, K rybníkům 268

schvaluje
odpisový plán hmotného dlouhodobého
majetku budovy Základní školy a Mateřské školy
Chotěbuz, p.o. pro rok 2006.

schvaluje
odvod odpisů hmotného dlouhodobého
majetku do rozpočtu zřizovatele pro rok 2006.
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schvaluje
přijetí 2. části dotace ve výši 100.000,- Kč
z programu Moravskoslezského kraje na
rekonstrukci elektroinstalace SKS Chotěbuz dle
smlouvy č. 01554/2005.
souhlasí
s navrhovaným řešením příjezdové cesty na
parcele na parcele č. 507/1 předloženým
Plynoprojektem, a.s.
schvaluje
a)
rozhodnutí o pořízení změny
územně plánovací dokumentace, tj. změny č. 11
ÚPSÚ Český Těšín pro obec Chotěbuz, spojené
s digitalizací ÚPSÚ včetně nahrazení stávajícího
mapového podkladu digitální katastrální mapou,
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. b) zák. č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění
pozdějších předpisů a dle § 31 odst. 2 zákona č.
50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním
řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších

V sobotu dne

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
předpisů
v katastrálním
území
Chotěbuz,
Podobora a Zpupná Lhota
b)
seznam změn – žádosti občanů
a investorů, záměry obce a podněty pořizovatele,
které tvoří podklady pro zadání změny č. 11
ÚPSÚ Český Těšín pro obec Chotěbuz – viz.
příloha č. 1
c)
odbor územního rozvoje MěÚ
Český Těšín k výkonu pořizovatelské činnosti pro
uvedenou změnu.
bere na vědomí
požadavek MěÚ Český Těšín (pořizovatel
ÚPD) na úhradu nákladů spojených s činností
zpracovatele ÚPD (projektanta) v souladu s ust. §
19 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a
stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů od obce Chotěbuz.
pověřuje
starostu
k podpisu
smlouvy
s firmou
EDVARD
KAJFOSZ
na
rekonstrukci
elektroinstalace SKS Chotěbuz.

27. května 2006 bude v obci Chotěbuz proveden

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU.
(Informace o přesném čase a místě sběru - budou jako každý rok rozeslány občanům na letáčcích.)
Co rozumíme pod pojmem nebezpečný odpad :
staré ledničky, staré televize, autobaterie, plechovky se starou barvou, lepidlem nebo pryskyřicí.
použitý olej (nalít do plastových lahví a uzavřít), zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti,
fotochemikálie
detergenty, odmašťovací přípravky, pneumatiky

KOMUNÁLNÍ ODPAD
Připomínáme občanům ceny za odvoz komunálního odpadu na rok 2006
Vývoz 1x týdně
Vývoz 1x za 14 dní
Kombinovaný svoz

2 400,- Kč + 30,- Kč/rok
1 300,- Kč + 30,- Kč/rok
1 850,- Kč + 30,- Kč/rok

Odvozy odpadu jsou účtovány pololetně, tedy ve dvou splátkách. Občané mohou platit odvoz odpadu
již nyní a to přímo na obecním úřadě. Zaplatí-li občan první splátku do konce měsíce dubna nebude mu
počítán poplatek ve výši 30,- Kč. Těchto 30,- Kč pokrývá náklady spojené s manipulací a distribucí
složenek.
5
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Očkování psů
proběhne ve středu 10.5. 2006
16:00 - 16:20 Chotěbuz u zámku naproti potravin BACI
16:25 - 16:45 Hřiště u kulturního domu Chotěbuz
16:55 - 17:20 Podobora - u starého mlýna
Pro připomenutí dostanou občané zhruba týden před očkováním ještě
letáček do schránky.

SEVEROMORAVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
OSTRAVA a.s.
Vás informují
o přemístění
zákaznického centra v Karviné na adresu:
Fryštátská 238/47, 733 01 Karviná –
Fryštát
(budova
Severomoravské
energetiky a.s.).

Oznámení Zeměměřičského úřadu
o zahájení geodetických prací
V období od 1.4. do 15.12. 2006 budou jejich
zaměstnanci provádět měřičské a stabilizační práce
v základním výškovém bodovém poli obce Chotěbuz.
Zaměstnanci ZÚ jsou oprávněni (podle § 7 zákona č.
200/1994 Sb.) vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném
rozsahu na nemovitosti. Vlastníkům a uživatelům
nemovitostí se prokáží úředním průkazem.
Více informací je uveřejněno ve veřejné vyhlášce na
úřední desce.

Jak postupovat při nálezu uhynulých kusů ptactva ?
V souvislosti s předpokládaným výskytem viru ptačí chřipky na území České republiky, a tím i našeho
regionu, vydala Krajská veterinární správa pro MS kraj následná doporučení postupů neškodného
odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků ve volně přírodě, na veřejných prostranstvích a na
místech, kde není znám majitel ani správce území, na kterém došlo k nálezu.
Pokyny, rady a doporučení pro občany obce Chotěbuz :
Občan má tyto možnosti:
1. zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany lidí a zvířat a ochrany
životního prostředí)
2. spálení v kotli na pevná paliva
3. oznámení nálezu v přírodě hlásit na tísňovou linku 150, případně 156 Městskou policii
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptáků
(kachen, labutí, volavek, kormoránů) vždy kontaktovat okresního veterinárního lékaře – tel. 596 346 660.
Doporučená ochrana obyvatel:
1. chránit se kontaktu s uhynulými ptáky
2. nedotýkat se ptačích exkrementů
3. nekonzumovat uhynulé chovné ptáky ani po tepelné úpravě
4. při manipulaci s uhynulými ptáky použijte ochranné rukavice, pevné boty, šátek zakrývající vlasy
a roušku
5. po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem.
6
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Chcete se dozvědět více o ptačí chřipce?
O možném nebezpečí?
O příznacích a léčbě?
Obecní úřad seznamuje právnické a fyzické osoby v obci s charakterem možného
ohrožení, s připravenými záchrannými a likvidačními pracemi a ochranou obyvatelstva.
Viz odkaz na stránky, kde jsou základní informace pro občana s charakterem možného ohrožení.
http://www.chotebuz.cz/Files/ptaci_chripka.pdf
Ivan Beták
oddělení krizového a havarijního plánování, Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje,
územní odbor Karviná, Ostravská 883, Karviná-Fryštát, (tel. 596 302 030, fax: 596 302 009)
Obecní úřad Chotěbuz

Předběžně již všechny informujeme, že

obce Chotěbuz se uskuteční v sobotu 17. června 2006.

Platnost občanských průkazů
Konec platnosti občanských průkazů vydaných do 31.12. 1996
Upozorňujeme, že nejpozději dnem 31. prosince 2006 skončí platnost občanských průkazů bez
strojově čitelných údajů vydaných do 31. prosince 1996.
Konec platnosti se vztahuje i na občanské průkazy s vyznačenou platností „bez omezení“, s výjimkou
občanských průkazů občanů narozených před 1. lednem 1936.
Žádost o vydání OP se strojově čitelnými údaji je občan povinen předložit na Městský úřad Český
Těšín nejpozději do 30. listopadu 2006 ! Doporučujeme občanům, aby o výměnu OP žádali v průběhu
celého roku a neponechávali ji na poslední měsíce roku 2006.
Občanům narozeným před 1. lednem 1936 skončí 31. prosince 2008 platnost občanských průkazů
vydaných do 31. prosince 2003.
S případnými dotazy se obracejte na MěÚ Č.Těšín na tel. 558 731 518 nebo 558 713 100 kl. 402.
-LY7
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Tabulky s domovními čísly
Na základě požadavků našich občanů jsme objednali chybějící tabulky s domovními
čísly. Cena jedné tabulky byla předběžně vyčíslena na 180,- Kč. Po doručení tabulek na
úřad budete vyrozumění k jejich vyzvednutí.
-LY-

OBECNÍ PLES
V sobotu 18.2.2006 se v prostorách sportovně-kulturního střediska konal 4. ročník reprezentačního
plesu obce Chotěbuz. Letošní ples byl, a ohlasy účastníků to potvrdily, mimořádně zdařilý. Taneční
parket byl díky skvělé hudbě NOGOL BAND plný až do ranních hodin. Štědrost sponzorů umožnila
připravit bohatou tombolu s více než 120 cenami a hlavní cenou digitálním satelitním kompletem. Chtěl
bych tímto poděkovat sponzorům za jejich podporu a také všem, kteří se na přípravě a realizaci plesu
podíleli. Zisk z plesu bude kulturní komisí použit na další kulturní akce, zejména Den dětí, který je
naplánován na 17.6.2006.
Ing. M. Pinkas

Našimi sponzory byli:
APROXIMA,
Autodoprava Vráblová,
Autoopravna Špalek,
Autoservis Czudek,
Benzin Oil Wloch,
Bezpečnostní agentura FOOM Peter Šulík,
Brokar,
CAMMI,
DDD Buzková Kohoutková,
ENEZA,
EURO RESTAURANT,
FINIDR – Tiskárna,
Generali Pojišťovna,
HASIČI Chotěbuz,

Hasiči Zp.Lhota – Podobora,
Honební společenství Chotěbuz
Zámek,
Ing. Marian Matloch,
Ing. Werner Bednařík,
KOEXIMPO, Korekta Sklo,
L GREKO,
M-9 Chalupa Ivan,
Miroslav Michejda,
Molnár – elektromontáže,
MUDr. Dziadek,
Obecní úřad Chotěbuz,
Obklady dlažby Gajdová,
Odvoz odpadu Pežga,
Papírnictví Kaled,

PB Car,
PC CONECT Waclavik Bohdan,
Penzion Pod zámkem,
Pila Sádky Podobora,
Popek Mandlování prádla,
Potraviny RELA,
PROMOR p. Kajfosz,
Realitní kancelář - Jan Czernek,
Řeznictví Marián Bury,
STAFINO - Petr Noga,
Stolařství Franiok,
Vahalík Tomáš,
Vodomont Podzemný

Upozornění pro občany !!
V naší obci a okolí byla provedena letecky vakcinace
lišek proti vzteklině. Pokud naleznete v lese a okolí
předmět velikosti krabičky od zápalek nahnědlé barvy zabraňte kontaktu. Vakcína je nebezpečná lidem.
Rovněž nenechávejte volně pobíhat psy.
V době od 30. března do konce května 2006
dodržujte tyto pokyny:

Nedotýkejte se návnad.
Poučte své děti.
Zamezte volnému pobíhání psů a koček v této oblasti.
V případě potřísnění očkovací látkou, která je v plastovém obalu uvnitř návnady,
vyhledejte lékaře.
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Dne 21. května 2006 v 9.15 hodin se
uskuteční v katolickém kostele ve Zpupné
Lhotě pouť.
Všichni jsou srdečně zváni jménem p.
Stiastného.

ČESKÁ POŠTA
upozorňuje na
změnu otevírací doby.

PO – PÁ 8 – 9 a 14 – 16

TJ SOKOL Chotěbuz
Šibřinky 2006.
Letos jako už tradičně uzavírala TJ Sokol Šibřinkami plesovou sezónu v naší obci. Tak jako ostatním
dobrovolným organizacím, tak i naší je výdělek z plesů tím největším finančním příjmem pro život
a chod naší tělovýchovné jednoty. Proto všichni, kteří se podíleli na přípravě, během samotné akce
nebo na úklidu patří velké dík. Mezi ty, kteří nám pomohli byli i nečlenové. Jsme rádi, že se najdou
i takoví, kteří kdykoliv a ochotně pomohou druhým. Velice si Vážíme sponzorů, kteří nám velkou
mírou umožní obohatit tombolu, která je chloubou každého plesu. Svou zodpovědnou práci předvedla
i požární hlídka dobrovolných hasičů Zpupná Lhota.
Všem pořadatelům díky a těšíme se na Šibřinky 2007 a doufáme, že budou stejně úspěšné jak ty
letošní.
Ota Konieczny.

Šachový oddíl se během těchto pár měsíců utkal s těmito oddíly.
SOKOL Chotěbuz - OS Rychvald B
- Baník Havířov E
- Baník Havířov D
- Slávia Havířov E
- Inter Petrovice B
- Slovan Havířov
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2,5:5,5
4:4
3:5
3,5:4,5
5:3
3,5:4,5

Momentálně se Sokol Chotěbuz umístil na 9.
místě z 12 oddílů, a hraje dál v okresním
přeboru.
Tréninky probíhají: 3.4., 15.5., 5.6,

Zveme Vás na partii.
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Oddíl ping pongu
Tréninky probíhají pravidelně každé úterý od 16:30 do 19 : 00 hod.
V lednu oddíl vstoupil do 2 části regionální soutěže .
Výsledky utkaní.
TJ Sokol Chotěbuz – SKST Baník Havířov F
TJ Sokol Chotěbuz – SKST Český Těšín C
TJ Sokol Chotěbuz – SKST Český Těšín D
SK Slavie Orlová F – TJ Sokol Chotěbuz
SK Slavie Orlová E – TJ Sokol Chotěbuz

sady
45:16
51:11
47:16
6:53
35:36

body
14:4
17:1
13:5
1:17
9: 9

Výsledky a úspěšnost oddílu jsou na internetových stránkách: www.pinec.info
Mezi sebe zveme všechny z obce ( není podmínka členství v TJ Sokol ),kteří mají zájem o stolní tenis
nejen závodní i rekreační. Zájemce radí uvítáme každé úterý v 16:30 hod .
Noga Stanislav

TJ

SOKOL CHOTĚBUZ
pořádá
20. 5. 2006 v 19 00 hod. v SKS Chotěbuz

☺ K poslechu a tanci hraje kapela BLAF zpívající ve
slezském nářečí ☺
Vstupenky na místě nebo na tel. 721 504 950 (p. Konieczny)

Vstupné: 80 Kč
Srdečně zve TJ Sokol Chotěbuz

TJ Sokol Chotěbuz
Pořádá dne 8. 5. 2006 Cyklistické závody

Chotěbuzský kopec
30.ročník
REGISTRACE:
START:

v 8.15 hod u Maketu
v 9.00 hod

Občerstvení zajištěno
Všechny příznivce a nadšence cyklistiky zvou
srdečně pořadatelé.
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Vážení spoluobčané, pejskaři
K napsání těchto pár řádků mě přinutilo časté setkávání s volně pobíhajícími psy. Někteří lidé snad
ve své neomezené ješitnosti, aby se ukázali před svými sousedy si za hodně peněz pořizují psy různých
ras a velikostí. Bohužel na správný výcvik už jim nezbývá čas nebo znalosti. Sám se kynologii věnuji
hodně let, jsem rozhodčí z výkonu loveckých psů a proto vím jak obrovské množství času a odříkání je
třeba, abychom svého psa zvládli.
Pes je od své přirozenosti šelma a proto má v genech přímo zakódované lovit, zabíjet a hájit své
teritorium. Je mu jedno co loví, ať už je to zvěř v honitbě, slepice u někoho na dvorku nebo jen utíkající
dítě, které pes ze své podstaty považuje za kořist a snaží se je zadržet.
Když někoho v honitbě občas potkám s volně pobíhajícím psem a po upozornění mi každý tvrdí, že
jeho miláček by přeci nikomu neublížil vždyť on doma spí s kočkou v jednom pelechu. Bohužel opak je
pravdou. Sám mám pejska, který má všemožné zkoušky je dokonce vítězem Evropy, ale ruku bych za
něj do ohně nedal.
V letošní zimě bohaté na sníh jsme našli pár kusů zvěře stržené psy. Někdo si to možná neuvědomí,
ale taková hodnota dvouleté daněly, která byla stržená v Sosnách je asi 8.000,-Kč. Proto bylo podáno
trestní oznámení na neznámého pachatele. Pokud by byl vypátrán určitě by musel škodu nahradit a ještě
by jej neminula pokuta. Vždyť § 10 Zákona o myslivosti přímo zakazuje volné pobíhání psů a § 14
stejného zákona dává myslivecké stráži možnost takového psa usmrtit, ale toto není řešení. Trest spíše
zasluhuje jeho majitel.
Proto Vás pejskaře prosím nepouštějte své psy na volno tam, kde hrozí nebezpečí setkání se zvěří
nebo domácími zvířaty. Vyhnete se tak problémům, protože náš pes za to nemůže, lov tvoří jeho
podstatu.
Miroslav Gora, člen myslivecké stráže honebního společenství - Chotěbuz

JAK JO CHODZIŁ DO SZKOŁY
Słowa starej, ale znanej nam piosenki były tematem naszego BALU PZKO KOCOBĘDZ i LIGOTA,
jak również przerywnikiem wspaniałej kapeli Riwieras. Wystrój sali, czyli klasy VB i wszystkich barów,
gabinetów szkolnych, wprowadził balowiczów w nastrój lat szkolnych.
Zagajenie było po prostu szkolne, bo z dzwonkiem. Wychodzi klasowy p. T. Wacławik, rozgląda się,
bo mała, stara ławka szkolna jeszcze jest pusta. I nagle wbiega uczeń Antek, p. R. Martynek, siada,
wyciąga z gazety chleb ze sadłem i zajada. “Klaso wstać“ – ludzie patrzą trochę zdziwieni, ale wstają.
Tylko Antek nie reaguje.“Klaso siąść.“ Wszyscy siadają i rozpoczyna się krótki dialog pomiędzy
klasowym i Antkiem np. „Panie nauczycielu, wiela mo dziyń godzin? Antku, no przeca 24. Ni, wczora
mówili w radiju, że je dziyń o godzine delszy, to mo 25 godzin.“.
Dyrektor, p. N. Branna, przeczytała regulamin szkolny, który dotyczył m.in. rozwijania umiejętności
tanecznych, zakazu palenia w budynku szkolnym… Zaprosiła balowiczów do barów, czyli gabinetu
chemicznego, geograficznego, wychowania fizycznego i językowego.
Zespół taneczny „Błędowianie“ zaprezentował poloneza, walczyka i tańce nowoczesne. Dużym
powodzeniem cieszyła się dyskoteka - rytmika szkolna p. Bartnickiego. Góralska kapela z Oldrzychowic
wesoło przygrywała i zapraszała w barach do wspólnego śpiewania z pełnych płuc.
Bogaty wybór domowych ciastek zadziałał na niektórych gości tak, że kupowali je nie odkładając
jeszcze płaszczy do szatni szkolnej. Kuchnia z kocobędzkimi specjałami z powodzeniem zasyciła
głodomorów, którzy zaraz po posiłku starali się tańcem zredukować nabyte kalorie.
Po całonocnej szampańskiej zabawie słychać dzwonek po ostatniej lekcji. Odeszli weseli balowicze a
po nich… zmęczeni, ale zadowoleni organizatorzy balu PZKO Kocobędz-Ligota.
Zadowoleni balowicze, Irka i Jacek Štirbowie
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- prodej střešních krytin
- hydroizolace plochých střech
- okapové systémy Cu, Fe, Zn, Ti
- sádrokartonářské práce

- chemické ošetření dřeva
- pergoly, altány, přístřešky , krovy
- hromosvody
- opravy střech
- půdní vestavby

- Doprava materiálu do 24 hodin dle skladu PRÁCE PO CELÉ ČR, CERTIFIKACE, MONTÁŽNÍ AUTORIZACE
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