Čtvrtletník naší obce
LÉTO 2006
Ročník 9, číslo 2

Vážení spoluobčané,
vždy na tomto místě hovořím o některých problémech a úkolech, které řeší obec.
Dnes udělám výjimku. Nejen prací je totiž člověk živ. Naše obec je také živým
organismem s více než tisíci obyvateli, pro něž je potřebný i společenský a kulturní
život. O ten se starají především zájmová sdružení a organizace, za což jim chci
poděkovat. Obec Chotěbuz se také snaží přispět ke kulturnímu i sportovnímu životu.
V této souvislosti chci připomenout takové akce, jako jsou reprezentační ples, dětský
den, fotbalový turnaj, vánoční koncert, vítání občánků, kladení věnců nebo návštěvy u
seniorů – jubilantů.
Hlavním aktérem při organizování těchto aktivit je kulturní komise pod vedením
paní Hajdukové. Dobrovolná práce členů této komise a celé řady dalších občanů naší
obce umožňuje realizaci všech těchto aktivit. Kvalitní práce kulturní komise se
projevuje nejen spokojeností občanů s jednotlivými akcemi, ale i tím, že není
zatěžován obecní rozpočet, protože výtěžek z jedné akce je použit na financování akce
další.
Například letošní dětský den, který proběhl 17.6., byl financován z výtěžku
obecního plesu. Chtěl bych tímto poděkovat celé kulturní komisi i všem ochotným
občanům, jejichž pomoci a obětavosti si velmi vážím. Chci poděkovat také firmě
Autoservis Czudek, že bezplatným zapůjčením historických bojových vozidel na
dětský den připravila dětem i tatínkům poutavou atrakci. Poděkování patří také klubu
důchodců za organizaci soutěží pro děti a paní ředitelce Rechtoríkové za přípravu
vystoupení dětí z kroužku aerobiku. Myslím, že i existence školy v naší obci přispívá
k tomu, že obec opravdu žije. Přeji si, aby takových vydařených akcí, kde se občané
setkávají a baví, bylo v obci co nejvíce.
Na závěr chci všem občanům popřát krásné léto, příjemné prožití dovolených,
dětem pak pěkné a zábavné prázdniny.
Ing. Martin Pinkas, starosta obce
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Adresa:

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz

Ing. Martin Pinkas - starosta obce

Telefon:

558 733 131

Fax:

558 733 132

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

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 1. září 2006. Všechny zájemce
o uveřejnění svého příspěvku nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na
Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada

Otevření Hlásky u zámku v Chotěbuzi a prohlídka
archeoparku
Všechny naše občany, kteří by rádi
viděli nově zrekonstruovanou hlásku u
zámku v Chotěbuzi, srdečně zveme na
její otevření v sobotu 1. července 2006.
Hláska bude pro veřejnost otevřená od
15.00 do 17.00 hodin.
Pro naše občany jsme zajistili
i prohlídku archeoparku v Podoboře,
která bude zahájena ve 14.00 hodin. Pro
občany, kteří nemají možnost dopravit
se
na
místo
sami
bude k dispozici autobus,
který bude
zastavovat na jednotlivých zastávkách,
autobus zahájí jízdu ve 13.30 hod od
konečné zastávky na ul. Myslivecké a
pojede dále po jednotlivých zastávkách směrem na Zpupnou Lhotu
a Podoboru tj. zastávky: Náves, škola, U Glace, školka, samoobsluha
a poslední zastávka
bude u žel. stanice v Podoboře.
Po prohlídce archeoparku bude autobus směřovat na prohlídku hlásky.
Občerstvení bude zajištěno, klub důchodců zrealizuje po ukončení prohlídky opékání párků u požární
zbrojnice v Chotěbuzi.
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Narození :
V dubnu:

Lucie TOMŠŮ
Nela CIASNOCHOVÁ

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

Jubilanti :
V květnu oslavili:
Albín SOLOWSKI
Milada KISIALOVÁ
Josef GLOMBEK
Všem jubilantům přeje obecní úřad a redakční rada
mnoho zdraví, štěstí, lásky, životní pohody a Božího
požehnání do dalších let.

V červnu oslavili:
Aloisie SZPANDRZYKOVÁ
Terezie BARONOVÁ
Miroslav VITOUL

Úmrtí :
V červnu :

Eva KUBICZKOVÁ ve věku 94 let
Stanisław KOLATEK ve věku 75 let

Projevujeme zarmouceným rodinám, všem blízkým
a přátelům upřímnou soustrast.

Výňatek
z

USNESENÍ

z 29. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 28. 3. 2006
Zastupitelstvo obce Chotěbuz :
schvaluje
smlouvu s firmou DAINPO s.r.o., pro zpracování
daňového přiznání za rok 2005.
bere na vědomí
žádosti o zakoupení obecních pozemků.

neschvaluje
v souvislosti s nařízením vlády ze dne 22.2. 2006,
kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb., úpravu
odměn za výkon funkce zastupitele, radního,
neuvolněného místostarosty a předsedovi výboru popř.
komise.

schvaluje
firmu S 2 Ateliér ke zpracování zastavovací studie na
pozemek parc.č. 502/2 k.ú. Zp. Lhota.

bere na vědomí
odpověď
Krajské
hygienické
stanice
Moravskoslezského kraje na podnět k prošetření hluku
z provozu silniční dopravy na území obce.

pověřuje
radu obce k výběru firmy pro rekonstrukci brány
u zámku v Chotěbuzi.

pověřuje
starostu k jednání s Českými drahami ve věci hlučnosti
lokomotiv na dráze.
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schvaluje
žádost ZŠ a MŠ Chotěbuz o posílení rezervního fondu
o částku 34.843,23 Kč z kladného hospodářského
výsledku školy.

pověřuje
místostarostu obce ke znovu zhodnocení stavu
komunikací v obci a k předložení aktualizované
cenové nabídky na opravu cest radě obce.

pověřuje
radu obce ke schválení víceprací v rámci rekonstrukce
elektroinstalace SKS v maximální výši do 100.000,Kč.

pověřuje
radu obce ke schválení navýšení cenové nabídky na
rekonstrukci komunikací v obci Chotěbuz do částky
maximálně 100.000,- Kč.

Obecní úřad Chotěbuz
oznamuje všem občanům obce Chotěbuz,
že v úterý 12.září 2006 v 17.00 hodin
se v sále kulturního domu uskuteční

veřejná schůze.

Všichni jste srdečně zváni !

Tabulky s domovními
čísly
Na základě požadavků našich občanů jsme objednali
chybějící tabulky s domovními čísly. Tabulky si můžete
vyzvednout na obecním úřadě a cena jedné tabulky činí
175,- Kč.

SEVEROMORAVSKÉ
VODOVODY A KANALIZACE
OSTRAVA a.s.
oznamují, že v termínu od 26.6. do 3.7. 2006
bude v obci Chotěbuz prováděn pravidelný opis
vodoměrů pracovníky SmVaK Ostrava a.s.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
konaných dne 2. a 3. června 2006

Volební účast činila 66 % všech voličů
Str. zdrav. Rozumu
Právo a sprav.
Nezávislí
Koruna čes.
ODS
ČSSD
SNK
Helax
Moravané
Str.zelených
KSČM
KDÚ-ČSL
Nezávis.demokraté
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VÝZVA
všem majitelům a uživatelům pozemků, aby ve smyslu § 3
zákona č. 326/2004 Sb., řádně zajišťovali a omezovali
výskyt a šíření škodlivých organismů obzvlášť plevelů
tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo
k poškození ohrožení zdraví lidí nebo zvířat.
Majitel (popř., nájemce) je povinen zajistit pokosení
porostu alespoň 2 x v průběhu vegetačního období a to
především před květem plevelných rostlin.
Neuposlechnutí výzvy bude předmětem k zahájení
správního řízení s možností uložení finančních sankcí !

ROZBOR HOSPODAŘENÍ OBCE CHOTĚBUZ KE DNI
31.12.2005

PŘÍJMOVÁ ČÁST

Čerpání v KČ

Čerpání %

Daňové příjmy pol. 1...
Poplatky za vyp.škodl.látek
Odvody za odnětí zem. A lesní půdy
Poplatek ze psů (1341)
Poplatek ze vstupného
Správní poplatky (1361)
Neinvestiční dotace ze SR
Neinvest.dotace - Hláska
Neives.dotace SDH
Investič. Dotace - rekonst. ATS
Investič. Dotace - rekonst. Elektro SKS
neinves.dotace - ÚP Karviná
ZŠ školné
Místní knihovna -poplatky
Byt.hospodářství - služby a nájem
odvody přísp. Organizací
OÚ - kopírování, odpady
Příjmy z pronájmů pozemků a nemovitostí
Příjmy z prodeje akcií
neidentifikovatelné příjmy
Příjmy z prodeje nemov. A pozemků
Příjmy z úroků
Příjmy z podílů a dividend

Rozpočet po
změnách v KČ
6 056 000,00
10 000,00
10 000,00
21 000,00
7 000,00
10 900,00
94 600,00
145 000,00
3 000,00
311 000,00
100 000,00
398 520,00
0,00
2 500,00
380 000,00
225 258,50
450 000,00
234 000,00
1 204 500,00
0,00
73 000,00
70 000,00
0,00

6 671 748,00
0,00
3 057,00
21 043,00
7 600,00
10 650,00
94 600,00
145 000,00
3 000,00
311 000,00
100 000,00
363 619,00
0,00
2 235,00
343 642,00
225 258,00
539 961,00
235 985,50
1 208 311,00
38,00
87 782,00
64 310,86
213,00

110,17%
0,00%
30,57%
100,20%
108,57%
97,71%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
100,00%
91,24%
0,00%
89,40%
90,43%
100,00%
119,99%
100,85%
100,32%
0,00%
120,25%
0,00%
0,00%

CELKEM

9 806 278,50

10 439 053,36

106,45%
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VÝDAJOVÁ ČÁST
Silnice - zim.údržba,opravy a materiál
Silnice opravy
Silnice - Studie chodníky
Provoz veřej.silnič.dopravy
Kontrola tech.způsobilosti vozidel
Územní plánování
ZŠ náklady na dojíždějící žáky
ZŠ náklady obec
ZŠ budovy, haly ,stavby
Místní knihovna - náklady
Dotace PZKO
Dotace TJ Sokol Chotěbuz
Dotace Klub důchodců
Dotace včelaři
Dotace myslivci
Byt.hospodářství provozní náklady
Byt.hospodářství elektroinstalace
Veř.osvětlení -elek. Energie
Veř.osvětlení - opravy a údržba
Dotace na provoz hřbitovů
Změna tech.vytápění - dary obyv.
Svoz odpadů - služby + materiál
Péče o vzhled obcí - služby, opravy a údržba
Sociální dávky
Dotace Charita Český Těšín
Příspěvek na nákup jídlonosičů
SDH Chotěbuz, 3 tis. Příspěvek detem na tábor
SDH Zpupná Lhota
Místní zastupitelské orgány
Správa SKS - provozní náklady
SKS nákup židlí, a nádobí
SKS kanalizace
Činnost místní správy provoz obce
Rekonstrukce ATS
Dokončení vodovodu Karvinská a Zemědělská
Vodovod Karvinská
Studie DPS
Obec Oprava Hlásky
Finanční vypořádání 2004
CELKEM
Stav finančních prostředků k 31.12.2005
Příjmy k 31.12.2005
Výdaje k 31.12.2005
Výsledek hospodaření k 31.12.2005
Zůstatek z roku 2004
Celkem finanční prostředky k 31.12.2005
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Rozpočet po
změnách v KČ
300 000,00
325 000,00
80 000,00
166 000,00
5 000,00
0,00
0,00
954 258,50
250 000,00
48 500,00
10 000,00
45 000,00
12 000,00
2 500,00
5 000,00
327 000,00
208 000,00
180 000,00
170 000,00
32 600,00
20 000,00
654 900,00
30 000,00
5 000,00
25 000,00
1 000,00
165 000,00
101 500,00
758 000,00
245 000,00
80 000,00
100 000,00
2 918 520,00
420 000,00
60 000,00
500 000,00
50 000,00
250 000,00
0,00
9 504 778,50

Čerpání v KČ

Čerpání v %

304 230,80
152 487,50
4 900,00
166 000,00
5 770,00
0,00
304 050,34
954 258,00
233 790,97
34 915,09
9 932,40
0,00
11 996,50
2 500,00
5 000,00
323 343,00
134 313,00
157 863,50
36 116,50
25 100,00
0,00
612 366,00
0,00
0,00
25 000,00
0,00
122 066,70
95 482,40
753 405,50
352 463,50
3 807,00
0,00
2 334 218,56
476 995,00
47 350,30
36 781,00
19 498,20
295 120,00
19 244,00
8 060 365,76

101,41%
46,92%
6,13%
100,00%
115,40%
0,00%
0,00%
100,00%
93,52%
71,99%
99,32%
0,00%
99,97%
100,00%
100,00%
98,88%
64,57%
87,70%
21,25%
76,99%
0,00%
93,51%
0,00%
0,00%
100,00%
0,00%
73,98%
94,07%
99,39%
143,86%
4,76%
0,00%
79,98%
113,57%
78,92%
0,00%
39,00%
118,05%
0,00%
84,80%

10 439 053,36
-8 060 365,76
2 378 687,60
6 034 035,59
8 412 723,19
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Činnost sboru dobrovolných hasičů v Chotěbuzi za období
leden – květen 2006

kategorie. Soutěže se zúčastnilo 7 družstev starších a
Leden - školení výjezdové jednotky podle plánu
5 družstev mladších. Na soutěž jsme přijeli obhajovat
činnosti na měsíc leden
1. místa. Družstvo starších odstoupilo ze soutěže a ve
Únor - školení výjezdové jednotky podle plánu
hře zůstalo jen družstvo mladších, které si přivezlo
činnosti na měsíc únor
1.místo. Účast mladých členů celkem: 13 + 1 vedoucí.
11.2. jsme společně se sousedním sborem hasičů
10.5. Školení vedoucích mládeže v Karviné Hranicích.
SDH Zpupná Lhota-Podobora uspořádali tradiční
13.5. Karviná - Louky - Soutěž MH u Hájenky. Na
hasičský ples v místním kulturním a společenském
soutěži byli zastoupeny - štafeta dvojic a požární útok.
domě v naší obci. 25.2. účast našeho kolektivu
Zúčastnilo se 5 družstev mladších a 6 družstev
mladých hasičů na 16. ročníku halové pohárové
starších. Zastoupení jsme měli v obou kategoriích
soutěže a zároveň neoficiální mistrovství Čech,
a mladší dokonce dvě družstva. Z kategorie mladších
Moravy, Slezska, a Slovenska v městské sportovní hale
se umístili na 1. a 5. místě a z kategorie starších na 2.
Slavie v Havířově. Halové soutěže se zúčastnilo 51
místě. 27.5. okresní kolo 2. části hry „Plamen“, které
kolektivu z toho 50 družstev starších a 25 družstev
se letos konalo v Rychvaldu. Naše SDH mělo
mladších.Naše družstvo mladších startovalo pod
zastoupení v kategorii mladší (6 –11 let) a starší (11startovním číslem 22 a družstvo starších pod
15let). Soutěžilo se v disciplínách: štafeta 4x60m,
startovním čísle 44. Soutěžilo se v disciplínách: štafeta
štafeta 400m s překážkami, požární útok podle CTIF a
uzlů, štafeta dvojic a štafeta 4 x 40m.
požární útok. Po sečtení výsledků z 1. a 2. časti jsme
Účast členů celkem 11 + 2 vedoucí. Za družstvo
se umístili na prvním místě. Mladší vyhráli poprvé
mladších: Mirka, Zuzka, Simonka, Pavla, Láďa,
1.místo okresního kola. Starší si 1 místem vybojovali
Martinek; za družstvo starších: Honza, Pavel, Jakub,
postup na krajské kolo, které se koná 17.6. v Ostravě.
Markéta, Marek. Výsledky: mladší 21. místo a starší
Gratulujeme
oběma
družstvům,
kteřé
nás
17. místo.
reprezentovali a držíme palce k dalšímu postupu na
Březen - školení výjezdové jednotky podle plánu
republiku.
činnosti na měsíc březen. U příležitosti měsíce požární
bezpečnosti, jsme uspořádali besedu
v Základní škole v Chotěbuzi. Téma bylo
jak se chovat při požáru, jak správně
nahlásit oheň nebo dopravní nehodu,
probrali jsme ruční hasičské přístroje,
hasičský sport a spousty zvědavých otázek.
Duben - školení výjezdové jednotky
podle plánu činnosti na měsíc duben.
Příprava na 6. ročník hasičského táboru,
který se uskuteční v období 4.8. -13.8. 2006
na turistické základně SVČ Juventus –
Karviná v Řece. V průběhu měsíce příprava
mládeže na okresní 2. část hry plamen v
Rychvaldě. 30.4. se organizovala tradiční
Foto mladšího družstva
stavba „Májky“, kterou je vidět z širokého
okolí obce.
3.6. proběhlo kácení „Majky“ a smažení vaječiny
Květen - školení výjezdové jednotky podle plánu
pro členy sboru a hosty ze Studienky z Polska. 4.6
činnosti na měsíc květen. Příprava hasičské techniky
soutěž mladých hasičů v Karviné Hranicích o putovní
a hasičského auta na STK. Děkujeme p. Szpalkovi,
pohár města Karviné. Družstvo mladší se umístilo na
který nám provedl opravy na hasičské technice a autu.
2. místě a družstvo starších na 1. místě a zároveň
V květnu proběhla brigáda v areálu has. zbrojnice,
obhájili po třetí za sebou 1.místo a putovní pohár
malování a údržba kulturní místností zbrojnice. 6.5.
města Karviná zůstává v Chotěbuzi.
Český Těšín okrsková soutěž v požárním sportu
v kategorii muži – 7.místo. Orlová Město – memoriál
Jakuba Ondrucha soutěž mladých hasičů mladší a starší
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Vítězné foto mladších a starších

Výjezdová jednotka sboru
dobrovolných hasičů upozorňuje:

Velkým nešvarem v jarních a letních měsících je
vypalování trávy a v naši obci vznikl vždy nejeden
požár. Občan, který trávu vypaluje, nejen ohrožuje svůj
i sousedův majetek, ale také se dopouští hrubého
porušení zákona č. 133/85 Sb. ve znění pozdějších
předpisů, zákona o požární ochraně. V tomto zákonu je
v § 17, odst. 3, pís. F) výslovně napsáno, že fyzická
osoba nesmí provádět vypalování porostů. Pokud trávu
vypaluje, spáchá tím přestupek na úseku požární
ochrany, kde je výslovně napsáno: § 78 (1) Přestupku
na úseku požární ochrany se dopustí ten, kdo s)
Vypaluje porosty ; § 78 (2) Za přestupek podle
odstavce 1 písm. a) až d) lze uložit pokutu
do10.000Kč, za přestupek podle odstavce 1 písm. e) až
l) pokutu do 20.000Kč a za přestupek podle odstavce 1
písm. m) až z) pokutu do 25.000Kč.
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Velkým úkolem každého SDH je
zlepšit práci s dětmi, mládeži a to i
ve spolupráci s rodiči, kteří své
děti podporují. Tato práce spočívá
seznámit děti s práci hasičů jak
dobrovolných tak profesionálních.
Mládež
u SDH dělíme do
kolektivu: Přípravka – děti do 6let,
mladší – od 6 do 11let, starší – od
11 do 15let, dorost – od 15 do
18let
Mládež hasičů se učí spousty
věcí jako jsou :
hasičské značky, uzly, práce
s mapou a buzolou, zdravověda,
střelba ze vzduchovky, práce
s hasičskou technikou a nářadím.
S mládeží se jezdí na různé pohárové,okrskové,
okresní soutěže, účastní se různých školení, expedicí,
jezdí na výlety a jednou ročně se zúčastní Hasičského
táboru.

V případě zájmu o kolektiv mladých hasičů
nebo přihlásit Vaše dítě, můžete se informovat tel.
732 215 360 nebo osobně se dostavit na trénink
v pátky od 16,30 hodin k hasičské zbrojnici
v Chotěbuzi. Srdečně Vás zvou vedoucí mládeže

Pavel, Pavla a Viktor.

Pozvánka

25. srpna u hasičské zbrojnice v Chotěbuzi ve 21
hodin začne 6. ročník memoriálu Josefa Kiszi, noční
soutěž v požárním útoku spojená s večerní zábavou.
Přijďte povzbudit družstvo mužů a družstvo mladší
a starší mládeže!

- pako -

Nabídka knižních novinek za období
prosinec 2005 - květen 2006
Společenský a psychologický román

požitcích, o smutku a beznaději, stejně jako schopnosti
přinést nejvyšší oběti.

Collins,J.: Nebezpečný polibek - Život rodiny Lucy
je v krizi. Ve chvíli, kdy se zdá, že je vše zažehnáno,
objeví se neznámá dívka a Lucy pochopí, že pro jejího
manžela znamená víc než ona.

Lelord, F.: Hektorova cesta aneb Hledání štěstí Kniha, která se hezky čte, zároveň přináší víc než jen
příběh. Je o obyčejných lidech. Každý chybuje, má svá
přání a touhy a je jen na nás, jestli budeme spokojeni.

McCullough, c.: Ve stínu zlaté hory - Každá cesta za
„zlatým“ snem je trnitá. Ta, po níž se vydal mladý
Alexander Kinross, začíná na skotské vysočině, v
rodině chudého chalupníka. Strhující příběh je jímavou
výpovědí o Wedání štěstí, o lpění na vlastních

Swindells, M.: Šlechetná duše - Nad Evropou se
vznáší hrozba neodvratně se blížící druhé světové
války. Idylické Seznámení Marietty s Bi11em a zrod
jejich lásky dostane záhy krutou ránu.
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Hejtman,P.: Píseň Juditina - Strhující drama ženy,
manželky diplomata, která jako dítě přežila holocaust a
po mnoha letech pátrá po dávno utajovaných
souvislostech vedoucích k únosu a zavraždění manžela.

Wood, B.: Dům vzpomínek - Andrea se po
pětadvaceti letech vrací do svého rodiště. Netuší, že
dům, kde žijí pouze prarodiče, má smutnou, téměř
děsivou historii rodu.

Roberts, N.: Klíč vědění - V životě jsou chvíle, kdy i
přesvědčený realista je za určitých okolností ochoten
uvěřit v existenci nadpřirozených sil

Dostojevskij, F.M.: Idiot - Román z prostředí
petrohradské smetánky.

Roberts, N.: Modrý záliv - Seth Quinn se po dlouhé
cestě vrací domů. Pobýval v Evropě jako úspěšný
mladý malíř. Je tu nová obyvatelka, jistá Drn. Rodící se
vztah Setha a Drn naruší Sethova minulost.
Unswort, B.: Kamenná madona - Zkušený britský
restaurátor Simon Raikes přijíždí do Benátek, aby soše
madony navrátil její původní krásu. Socha je zahálena
tajemstvím. Raikes pracuje na soše a zároveň kousek
po kousku skládá mozaiku příběhu tajuplné sochy.
Obermannová, I.: Nezavěšujte se - Humoristický
příběh tří bývalých spolužáků, kterým se život dvakrát
nepovedl.
Corman, A.: Dokonalý rozvod - Rob a Karen prožijí
spolu patnáct let života, během nichž se jeden druhému
postupně odcizují. Rozhodnou se pro rozvod. Jediný,
kdo rozvodem zjevně utrpí, je jejich dospívající syn.
Lowell, E.: Plameny v ráji - Chase Wi1cox je vědec,
který se věnuje výzkumu zaměřenému na obnovu
života po přírodních katastrofách v sopečných
oblastech. Uchyluje se na Havaj a doufá, že zapomene
na svůj nevydařený osobní život.
Krviny, J.: Svět podle Garpa - Proslulý román líčí
život a názory fiktivního spisovatele T.S.Garpa. Jako
syn excentrické matky, která si usmyslela mít dítě bez
manžela, dospívá Garp v dosti svéráznou osobnost.
Bulgakov, M.A.: Mistr a Markétka - Román mísící
realitu a fantazií, zachycuje pocity moderního člověka
a dávný boj dobra se zlem na pozadí osudu
zneuznaného umělce.
Katka, F.: Proces - Ve svém románu nás autor
zavádí do fantomatického, a přesto přesně viděného
světa, v němž věci odporují logice všedního života a
podléhají zákonitostem tíživého snu.
Denver, H.: Klinika - Krásná, nadaná a velmi žádaná
herečka řeší svá osobní traumata alkoholem. Po
několika letech musí podstoupit odvykací kůru na
luxusní klinice v Kalifornii a sama si stanovit nový
řebříček hodnot.
Erskin, B.: Dům ozvěn - Velký starodávný dům na
anglickém venkově získala Joss dědictvím po matce,
kterou nikdy nepoznala. Joss posupně odhaluje dávná
tajemství rodu, na němž ulpělo prokletí.
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Willett, M.: Dům nad strží - Starý dům na pobřeží
Bristolského kanálu je prodchnut osudy svých
obyvatel. Nyní v něm žijí už jen dvě z pěti sester.
Vpád nejstarší sestry naruší poklidné soužití.

Romantické příběhy
Howard,L.: Užívej noci - Tři osamělé ženy kolem
třicítky spojuje stejná touha: konečně najít skutečnou
lásku.
Bradford, B.T.: Uchovej si svůj sen - Procítěný
příběh ženy z luxusní společnosti, která si chce
uchovat svůj sen o lásce a uskutečnit ho navzdory
nepřízni osudu.
Fielding, L.: Ta druhá - Strhující příběh přitažlivé
televizní reportérky Jill zavádí čtenáře do hlubokých
Problémů moderního manželství.
Walter, RJ.: Madisonské
dojemný příběh osudové lásky.

mosty -

Hluboký,

Brent, M.: Nevěsta pro Moonrakes - Napínavý
příběh s milostnou zápletkou. Čína, moře, anglický
venkov, kam se všichni dostávají v honbě za
pokladem.
Lanczová, L.: Czas něhy
Lanczová, L.: Sběratelka polibků
Green, I.: Jiná žena - Ellie se náhle vypořádává s
poznáním, že milující rodina nemusí být vždy
dokonalá. Bolestně zjišťuje, že někdy jenom láska
nestačí.

Historické romány
Plaidy, J.: Ve stínu koruny - Poutavý příběh víry,
naděje a tragédie srdce první vládnoucí královny
Anglie „Krvavé Marie“.
Plaidy, J.: Vzdorující královna - Anna z Yorku je
bezstarostná dívka. Nezajímá ji bohatství ani moc.
Ocitá se však tváří v tvář realitě, kdy přátelství a
sňatky jsou především obchodem.
Matsuoka, T.: Soumrak samurajů - Ve věži hradu
sedí u okna krásná žena. Pečlivě zapisuje do svitku
tajemnou historii klanu Okumiši.. Po šest set let ležely
popsané svitky v úkrytu. V r. 1861 je objeví americká
misionářka. Brzy vstoupí do jejího života neobyčejný
muž.
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Vondruška, V.: Prodavači ostatků - Román ze 14.
století. Martin ze Stvolna odchází do Paříže na
universitu. Brzy se dostane do konfliktu s inkvizicí.
Domů se vrátit nemůže a tak se potlouká po
francouzském venkově ve společnosti obchodníka s
falešnými ostatky svatých.
Vrosten,G.M.: Sisi. - Sen o lásce Románový
životopis o jedné z nejslavnějších císařoven
habsburského rodu.
Polách, A.: Já Herodes - Osudy krále Heroda
Velikého, který neblaze proslul vražděním neviňátek v
Betlémě.
Roberty, P.: Píseň gladiátora - Píše se r. 313 n.l.,
císař Konstantin se snaží zavést novou víru křesťanství. Mnozí učenci dogmatům nové víry
odporují, a tak je císař pozve do svého paláce ke
společnému jednání. Místo usmíření je tu smrt. Kdo
vraždí?
Murari, T.N.: Tádžmahal. - Příběh z mughalské
Indie. Působivý příběh o Tádžmahalu, vášnivé lásce
Šahdžahána a Ardžumant.
Calmel, M.: Ples vlčic - Román ze středověku.
Francouzský venkov, kde vládne pán z Volloru, který
má neobyčejnou zálibu v alchymii a krásných ženách.
Vázquez-Figueroa, A.: Inka - Příběh z prostředí
dávné říše Inků v době jejího vrcholného rozkvětu.
Cimický, J.: Tzimiskis - V polovině 10. stol. se v
byzantské říši dostal k moci císař Ioannis Tzimiskis.
Jak složitý byl tehdejší svět z pohledu největší říše.
Válečný a politický román
Škvorecký, J.: Zbabělci - Gymnazista Danny
Smiřický, vykonává během květnového povstání řadu
odvážných činů pro vlast. Za vším nestojí jen vznešené
ideály, ale také obyčejná mužská touha zalíbit se
ženám.
Follett, K.: Sršeň létá v noci - Je r. 1941 a válečná
situace se pro britskou RAF nevyvíjí příliš nadějně - v
dešti nacistické protiletadlové palby se k zemi řítí jeden
spojenecký bombardér za druhým. Otázka zní, jak
mohou být Němci o pohybu britských letadel tak
podrobně informováni?
Flandy, T.: Operační centrum - Cestou zrady
Operační centrum čeká snížení rozpočtu a propouštění.
Nejistota narušuje vztahy
mezi Pracovníky.
Budoucnost Centra je nejistá.

Akční a dobrodružný román
Morrell, D.: Nebezpečná minulost - Pětici lidí
spojuje neobvyklá záliba - amatérské prohledávání
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opuštěných budov a pátrání po mizejícím tajemství.
Pětice vstoupí do tunelu zamořeného krysami ale
čekají je mnohem děsivější zážitky, než původně
předpokládali.
Roklina, J.: Podzemní říše - Tým odborníků se
vydává na cestu pod led, ke středu světa.
Deaver, J.: Dvanáctá komnata - Středoškolačka
Geneva Settleová se stala terčem profesionálního
zabijáka a vrah dává jasně najevo, že svůj úkol hodlá
splnit.
Brown, D.: Digitální pevnost - Geniální
programátor Nesel Tankado vytvořil nerozluštitelný
kód.
Virtuální
„bombu“,
která
hrozí
nepředstavitelnými následky nejen pro bezpečí USA,
ale i celého světa, se pokouší zneškodnit dešifrantka
Susan, s brilantním mozkem matematického génia.
McDermit, V.: Záhada zimní zahrady Vyšetřovatelka Kate s nasazením vlastního života
odhaluje různé podvody a nekalé finanční machinace,
ale i vraždu.
Frýbort, P.: A po nás potopa - Věčný smolař
Michal Najman, se při cestě za vysněným bohatstvím
opět setká s nekalým ochráncem spravedlnosti
doktorem Marešem a s dávnou láskou Ivankou.
Cubeca, K.: Prokletí zlatokopů Jack Krviny,
moderní zlatokop 20. století, generální ředitel zlatých
dolů, jenom o vlásek unikl atentátu.
Shaw, P.: Údolí lagun - V r. 1825 vyplouvá z
Anglie na cestu do Austrálie loď Emma Jane, která
veze náklad vězňů a pár platících pasažérů.
Přistěhovalci zjistí, že v této zemi se dá nejrychleji
zbohatnout získáním co největší rozlohy pastvin pro
dobytek.

Naučná literatura pro dospělé
Bergene,H.: Encyklopedie postmodernismu
Teoretici - umělci - biografie

-

Havel,V.: Evropa jako úkol - Výběr z projevů 19902004 Evropa - integrace - názory - projevy
Schonfeldt, S.: Dobré mravy opět v kurzu - Chování
společenské - příručky
Isajev, J.: Průdušková astma - Dýchání, masáže,
cvičení Léčby - terapie - příručky
Machovec, M.: Česká státnost - Česko - politika a
vláda - dějiny - 10.-20.stol.- stati
Blahušová, E.: Pilatesova metoda III. - Péče o páteř
Cvičení - programy cvičební - příručky
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Naučná literatura pro mládež
Ganeri, A.: Zmužilí objevitelé - Objevné výpravy výklady populární
Morillon, S.: Po stopách Julia Caesara - Řím
starověký - dějiny - výklady populární
Duviols, J-P.: Po stopách Kryštofa Kolumba plavby - dějiny- výklady populární
Velká kniha nscoubidou I, II Ozdoby z bužírek scoubidou - příručky, fotografie
Klimpton, D.:Mazané kódy - Kódy - šifry - výklady
populární
Ganeri, A.: Bouřlivé počasí - Počasí - jevy
meteorologické - popisy
Ferstl, R.: Zapálení jezuité - Dějiny české - jezuité výklady populární
Březinová, I.: Neotesánek. - Základy společenského
chování - základy - děti - příručky
Donikn, A.: Wi11iam Shakespeare a jeho
dramatická jednání - biografie - výklady populární
100 čarodějných pokusů, jak vydržet s kluky Vztahy mezilidské - výklady populární

Příběhy pro děti a mládež
Brezina, T.: Upíří rakev - Záhadná rakev ve
vetešnictví paní Lenské přitahuje členy Klubu záhad
jako magnet.
O zvířátkách. - Čtení velkých písmen. Příběhy
zvířátkách jsou napsány velkými písmeny, aby se
začínající čtenáři procvičili.
Paver, M.: Bratr Vlk - Baladický severský příběh o
síle přátelství, moci démonů i nekonečné zradě se vrací
do hlubin věků, kdy svět obývaly klany pravěkých
lovců a den co den zápasili o přežití.
Strašpytlík Bylo jedno malebné městečko, které
jednou navštívili mimozemšťané.
Bowling, J.K.: Harry Potter a princ dvojí krve - Zlo
je záludné a skrývá se, jak nejdéle jde. Dere se k moci
a má silné spojence: krutost a strach.
Friedrich, J.: Čtyři a půl kamaráda a osudný dřep Kalle se svými kamarády dostal za úkol tajně sledovat
pana Rytíře ze spolku zahrádkářů.
Brezina, T.: Naše totálně ujetá rodinka - Rodina s
dvěmi dětmi má strávit 3 dny a noci v televizi, kde je
na každém kroku sleduje televizní štáb.
Horowitz, A.: Tajemství temného dvorce - Napínavý
příběh třinácti1etého chlapce Davida, který se najednou
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octl v nebezpečném a podivném světě. Začal chodit do
školy v hrůzo strašném Temném dvorci, obestřeném
děsivými záhadami.
Simin, F.: Lumpárny darebáka Davida - David tváři
v tvář nespravedlivému světu vždy přijde na nějaký
báječný nápad, kterým všechno vyřeší. Jen jeho okolí
na to bohužel pokaždé doplatí.
Wilson, J.: Nejlepší kamarádky Gemma s Alicí jsou
nejlepší kamarádky už od narození.Všechno si říkají a
nemají před sebou žádná tajemství. Jednoho dne
Gamma zjistí, že je tu něco, co jí Alice neřekla.
Gaudore, P.: Don Quijote a jeho příhody - V kraji
La Macha žil venkovský šlechtic Alfonzo Quijana.
Jednoho dne dospěl k rozhodnutí, že se stane potulným
rytířem
Benešová, A.: Pohádky česky i anglicky - Čti si
pohádky a uč se anglicky. Kniha pohádek v české i
anglické verzi pro nejmenší čtenáře.
Paver, M.: Toulavý duch - Torak se musí vydat
hledat lék na podivnou chorobu, která si už vybírá své
oběti mezi jeho přáteli.

Dívčí román
Lanczová, L.: Šeptej do ticha - Spousta dívek si
myslí, že hezké holky to mají v životě lehčí než ty
ostatní. Monika je přesvědčena o opaku.
Jak to bylo poprvé. První lásky v šesti podobách Šest
autorek, každá po svém pozoruje život a vypravuje, co
vše se na jeho prahu přihodí.
Příběhy povzbudivé i smutné, ale zármutek netrvá
nikdy příliš dlouho.
Dědková, J.: Natálie a Princ Nerozlučným
kamarádem dvanáctileté dívky je bíločerný ohař Princ,
jenž ji chrání i těší.
Bryant, B.: Dívky v sedle - Výprava do hor přinese
členkám klubu Dívek v sedle nová dobrodružství.
Junková, Š.: Intimníček, aneb přepadla mě puberta Kniha zajímavých příběhů, které mohou pomoci
dívkám v intimním životě.
Francková, Z.: Vítězství nadosah - Být krásná,
znamená být štíhlá, co nejštíhlejší, pokud možno úplně
vychrtlá, jak nás o tom přesvědčují obálky kdekterého
časopisu.Patnáctiletá Terezka začala se svou nadváhou
bojovat všemi myslitelnými způsoby. Když měla svůj
vysněný cíl nadosah ruky, ukázalo se, že...ale o tom se
dočtete.

SRPEN – ZAVŘENO

Zdraví Vás všechny a hezké léto
s knihou přeje Jana Fajkusová
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70. výročí kaple Chotěbuz – Zpupná Lhota
1. 10. 2006 bude 70 let od vysvěcení kaple Zpupná Lhota –
Chotěbuz.
Chceme Poděkovat slavnostní bohoslužbou v 9:15 hodin za
účasti general. vikáře mons. Marcela Tesaříka s OstravskoOpavské diecéze.

Všechny srdečně zveme.

Výpis z knihy ohlášek – 4.10.1936

Přepis
V neděli bude svěceni kaple ve Zpup. Lhotě. O 1/210 vyjdem průvodem
z farního kostela, tam bude kázání, svěcení a mše svatá.

REKLAMA A INZERCE
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