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zima se konečně vzdala a přírodu kolem nás zachvátilo jaro. Každý
hospodář začal pracovat na svých polích a kolem domků a v zahradách panuje
čilý ruch. Stejně jako jednotliví občané i obec má představu o tom, co by chtěla
v letošním roce v obci vylepšit. Na veřejné schůzi, která se konala v úterý
23.3.2010 v 17 hodin v sále našeho kulturního domu jsme přítomné občany
seznámili s tím, na čem jsme pracovali a také co nás v letošním roce čeká.
Mimo jiné jsme zde představili zpracovanou studii budoucího chodníku,
který by měl propojit kulturní dům se stávajícím chodníkem u hřbitovů ve
Zpupné Lhotě. Dle zpracované studie by měl být tento chodník umístěn po
pravé straně silnice při pohledu od kulturního domu. Studie byla zpracována ve
třech variantách. Podle první varianty by měl být umístěn přímo vedle silnice.
Toto umístění bude vyžadovat vybudování dešťové kanalizace místo
stávajícího příkopu. Naše původní představa, že se pouze zatrubní příkop, není
dle norem přípustná. Nevýhodou této varianty budou problémy s nahrnovaným
sněhem ze silnice v zimním období, odstřikující voda ze silnice, vyšší cena
a nutnost nákladného provozování a čištění kanalizace. Druhá varianta
předpokládá umístění chodníku těsně za silniční příkop. Ten by pak mohl
fungovat nadále pro odvádění vody a sněhu a chodník by byl pro chodce
bezpečnější a pohodlnější. Nevýhodou této varianty je potřeba souhlasu od
většího množství vlastníků přilehlých pozemků. Třetí varianta pak jen upravuje
variantu 2. V nejbližších týdnech budeme oslovovat vlastníky pozemků
nezbytných pro vybudování tohoto chodníku. Budou-li k tomuto projektu
majitele vstřícní, mohla by být do konce roku zpracována dokumentace pro
územní řízení a podána žádost o územní rozhodnutí. To je základní podmínkou
pro podání žádosti o dotaci, získání stavebního povolení a realizaci této stavby.
Věřím, že se nám tento záměr podaří zrealizovat a docílíme tak větší
bezpečnosti chodců.

5 Volby do sněmovny,
Informace k odpadu
6 Czech Point, Výzva
pro majitele psů
7 Upozornění pro
chovatele
hospodářských zvířat,
Humanitární sbírka,
Název Chotěbuz
8 Program rozvoje
venkova, Evropská
charta regionálních či
menšinových jazyků
10 Příspěvky
organizací
10 Knihovna
12 ZŠ, MŠ informuje
13 PZKO
14 Kulturní výbor zve
15 TJ Sokol
16 Práce s internetem
17 Reklama a inzerce

Závěrem mi dovolte popřát všem nádherné prožití velikonočních svátků.
Ing. Martin Pinkas – starosta obce
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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

Ing. Martin Pinkas

- starosta obce

Ing. Bronislav Mrozek - místostarosta obce,
pověřen jednáním ve věcech na úseku životního
prostředí, komunikací, obrany, ochrany a hasičů
Provoz knihovny
pondělí 15 – 19
Provoz internetového centra pondělí 15 – 19
pátek 15 – 19
Tel. číslo na SKS: 721 648 879.

Bankovní spojení:

GE Money Bank, a. s.
Český Těšín
č.ú.: 5000120-734/0600
Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 25. června 2010. Všechny zájemce o uveřejnění svého
příspěvku nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada

Narození :
V prosinci se narodil:

Jakub STLOUKAL

Malému Kubíkovi přejeme mnoho
zdraví, lásky a pohody do jeho prvních
krůčků životem.

Vítání občánků narozených v roce 2009 se uskutečnilo z důvodu nemoci dětí 11. února 2010. Foto St. Noga.
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Jubilanti :
V lednu:

Josef LISZKA
Vincencie FOJTIKOVÁ

V únoru:

Helena CARBOLOVÁ
Pavel FIZEK

V březnu:

Aloisie STENCHLÁ
Bronislav FOLTÝN
Vanda PRZECZKOVÁ

V lednu nás opustil:

Robert WITALA

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

Úmrtí :
Projevujeme zarmouceným rodinám,
všem blízkým a přátelům upřímnou
soustrast.
Výňatek
z

USNESENÍ
z 23. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 15. 12. 2009
Zastupitelstvo obce :
bere na vědomí
návrh rozpočtu na rok 2010 včetně navrhovaných
změn;
schvaluje
rozpočtové provizorium na rok 2010 v tomto znění :
výdaje za 1. čtvrtletí roku 2010 nepřekročí 3/12
schváleného rozpočtu na rok 2009;
pověřuje
radu obce ke schválení rozpočtového opatření ve věci
příjmů do rozpočtu obce pro rok 2009;
schvaluje
dodatek č. 3 ke smlouvě na svoz komunálního odpadu
s firmou Nehlsen Třinec s.r.o.;

schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene
s oprávněným RWE Transgas Net, s.r.o. ve věci
umístění a provozu podzemního vedení NN
elektropřípojky v rámci stavby VVTL plynovodu na
pozemku 627/1 k.ú. Zp. Lhota;

23. 9. 2009
Zastupitelstvo obce
bere na vědomí
zprávu o plnění usnesení (ZO 11.11. 2008 – 10.11.
2009);

schvaluje
dodatek č. 2 smlouvy s ČSAD Karviná o závazku
veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění
ostatní dopravní obslužnosti na území obce Chotěbuz;

bere na vědomí
zprávu o činnosti výborů – finančního, kontrolního,
stavebního, pro národnostní menšiny a kulturního;

schvaluje
zařazení žádosti J. a J. M. do databáze žádostí pro
pořízení územního plánu obce Chotěbuz;

schvaluje
termíny zastupitelstev pro rok 2010 na : 9. února, 20.
dubna, 15. června a 14. září;

schvaluje
zařazení žádosti J. a B. S. do databáze žádostí pro
pořízení územního plánu obce Chotěbuz;

Usnesení bylo upraveno v souladu se zákonem
č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.
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Výňatek
z
USNESENÍ
z 24. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 9 2. 2010

Zastupitelstvo obce :
na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v
souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Chotěbuz schvaluje odpisový plán hmotného
dlouhodobého majetku budovy ZŠ a MŠ Chotěbuz,
p.o.;
na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, dle § 31, odst. 2, písm.
c), jako zřizovatel ZŠ a MŠ Chotěbuz, p.o. schvaluje
odvod odpisů hmotného dlouhodobého majetku do
rozpočtu zřizovatele;
schvaluje
rozpočet obce Chotěbuz na rok 2010 ve výši příjmy
10.680.000,- Kč a výdaje 13.770.000,- Kč s krytím
schodku z vlastních rezerv;
schvaluje
smlouvu s firmou DAINPO s.r.o. pro zpracování
daňového přiznání obce Chotěbuz za rok 2009;
schvaluje
smlouvu s firmou DAINPO s.r.o. na daňové
poradenství a služby při vedení účetnictví pro plátce
DPH;
schvaluje
dodatek č. 2 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území obce Chotěbuz s firmou Veolia
Transport Morava a.s., Ostrava;

neschvaluje
záměr prodeje pozemku p.č. 193 k.ú. Chotěbuz;
schvaluje
smlouvu o provozování vodního díla „Zásobování
pitnou vodou Č. T., část Chotěbuz 2. stavba“, s SmVaK
a.s. Ostrava;
bere na vědomí
informace o nabídce SmVaK a.s. Ostrava k uzavření
nájemních smluv na vodovodní řady v obci Chotěbuz;
doporučuje
radě obce podniknout kroky k uzavření nájemních
smluv na vodovodní řady;
bere na vědomí
že počet obyvatel trvale hlášených obyvatel obce k 1.1.
2010 činí 1116;
bere na vědomí
výhledovou studii na silnici I/67 Karviná – Český
Těšín, zpracovanou firmou Dopravoprojekt Ostrava;
preferuje
variantu „F“ předložené výhledové studie na silnici I/67
Karviná – Český Těšín, zpracované firmou
Dopravoprojekt Ostrava;
bere na vědomí
předloženou studii chodníku podél silnice III/4686
Chotěbuz – centrum;

schvaluje
poskytnutí účelové dotace z rozpočtu obce Chotěbuz
v rámci programu „Domovní ČOV“ manželům I. a V.
P., bytem Chotěbuz, ve výši 30.000,- Kč;

pověřuje
starostu k přípravě výběrového řízení na zhotovení
projektové dokumentace pro získání územního
rozhodnutí na varianty 1, 2, 3 zpracované studie;

pověřuje
starostu k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace
č. 2010/06/370;

bere na vědomí
předložené nabídky na zpracování pasportu kanalizací
v obci;

schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene s oprávněným
ČEZ Distribuce, a.s. Děčín, ve věci umístění zemního
kabelového vedení NN na pozemku p.č. 233 v k.ú.
Chotěbuz k parcele 658/2;

schvaluje
pořadí firem pro realizaci pasportu kanalizací obce :
1) Aleš Przybyla, Český Těšín
2) Ing. Petr Waclawik, Oldřichovice;

bere na vědomí
žádost Ing. J. K., o odkoupení pozemku p.č. 193 k.ú.
Chotěbuz;

pověřuje
místostarostu obce k podpisu smlouvy na zpracování
pasportu kanalizací obce s firmou dle schváleného
pořadí.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
Volby se uskuteční :
v pátek 28. května 2010 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
v sobotu 29. května 2010 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb v obci Chotěbuz bude tentokrát pravděpodobně jídelna ZŠ
a MŠ Chotěbuz na ul. K Rybníkům 268. Vestibul sportovně kulturního střediska bude
pro tyto dny uvolněn pro předem objednanou akci oslavy 100 let Sboru dobrovolných
hasičů Chotěbuz.
O přesném místě konání voleb budete ještě informováni dne 13.5. 2010
prostřednictvím úřední desky a webových stránek obce.
Zájemce o vydání VOLIČSKÉHO PRŮKAZU informujeme, že si lze žádat, a to buď :
- písemně, žádostí s ověřeným podpisem - zaslanou na Oú Chotěbuz, Chotěbuzská 250, 735 61 Chotěbuz
v termínu nejpozději do 21.5. 2010 nebo
- osobně na obecním úřadě Chotěbuz, kde žadatel po předložení občanského průkazu podepíše žádost,
nejpozději do 26.5. 2010.

Svoz nebezpečného odpadu !!!
V sobotu dne 5. června 2010 bude v obci Chotěbuz
proveden svoz nebezpečného odpadu.
Stanoviště pro odběr ( nutno donést osobně ) bude :

časové rozmezí

Podobora – parkoviště u nádraží
Zpupná Lhota – evangel. hřbitov – parkoviště
Zpupná Lhota – Obecní úřad – dvůr
Chotěbuz – před zámkem, vedle brány
Chotěbuz – konečná autobusu
Chotěbuz – Na Vyrubané u motorestu

08.00 – 08.30 hod
08.40 – 09.10 hod
09.20 – 09.50 hod
10.00 – 10.30 hod
10.40 – 11.10 hod
11.20 – 11.50 hod

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.

Změna harmonogramu odvozu odpadu
14-ti denních svozů
Od 1.1. 2010 dochází ke změně čtrnáctidenních vývozů popelnic.

lichý čtvrtek – horní část obce Chotěbuz
sudý čtvrtek – spodní část obce – Zpupná Lhota a Podobora
Loni tomu bylo naopak.
Svozový den zůstává čtvrtek, svoz tříděného odpadu zůstává beze změn.

1. čtvrtek v měsíci
2. čtvrtek pouze v lichém měsíci
3. čtvrtek v měsíci
5
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Hláska u zámku v Chotěbuzi
Zahájení sezóny 2010 od 1. května
provozní doba pro vstup do hlásky
Sobota
Neděle

10:30 – 16:00
10:30 – 15:00

Zájemci o vstup do hlásky volejte na tel. 604 751 738 p. Kosarz
V ceně 10,- Kč je zahrnuta pohlednice obce a vstup do hlásky.
(v prodeji mapa obce za 18,- Kč)

Úřady na dlani
Končí doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé
dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis
z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka
před kolosem státní byrokracie. Přichází Czech POINT, nejpohodlnější
způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT, neboli Český Podací
Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy,kde může
každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat podání, zažádat o datovou
schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Nyní už má pracoviště Czech POINT i Obecní úřad Chotěbuz
Provozní doba je každou středu od 8.00 – 16.30 hod
Pouze upozorňujeme, že do 1.5. nebude možno žádat o Výpis z katastru nemovitostí !
Co konkrétně poskytuje pracoviště Czech POINT pro veřejnost a kolik to stojí:
Výpis z Katastru nemovitostí
Výpis z Obchodního rejstříku
Výpis z Živnostenského rejstříku
Výpis z Insolvenčního rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Výpis z Bodového hodnocení řidiče

100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další
50,- Kč
100,- Kč za 1. stranu, 50,- Kč za každou další

Autorizovaná konverze dokumentů
Datové schránky
Ostatní podání
Více na www.czechpoint.cz

30,- Kč za každou stranu
zdarma
dle správního řádu

Výzva pro majitele psů
Obracíme se na všechny majitele a chovatele psů se žádostí, aby přijali potřebná opatření, která by ztížila či
úplně zamezila volnému pobíhání jejich čtyřnohých miláčků po obci. Jednak je volným pobíháním psů porušována
Obecně závazná vyhláška č. 1/2007 o pravidlech pro pohyb psů na veřejném prostranství, takový pes může být po
nahlášení odchycen, odvezen do útulku a po zjištění majitele je tento povinen uhradit veškeré náklady spojené
s odchytem a umístěním psa do útulku.
Co je však horší, volně pobíhající pes může někoho pokousat nebo vážně zranit a pak by se už mohlo jednat
o přestupek nebo v horším případě o trestný čin ublížení na zdraví z nedbalosti.
Každý majitel psa je za chování svého psa zodpovědný a proto vyzýváme všechny majitele psů, aby zabezpečili
své kotce či ploty zahrad tak, aby jim psi neutíkali.
6

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění pro chovatele hospodářských zvířat
Povinností chovatelů je evidovat svá hospodářství a zvířata u pověřené osoby, což je Českomoravská
společnost chovatelů a.s. Hradištko pod Medníkem.

Evidenci podléhají tato zvířata :

skot
ovce
koza
kůň
prase

od 1 ks
od 1 ks
od 1 ks
od 1 ks
od 2 ks

Podle plemenářského zákona č. 154/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, je chovatelem každý, kdo zvíře
nebo zvířata vlastní, nebo drží, anebo je pověřen se o ně starat ať již za úplatu nebo bezúplatně, a to i na
přechodnou dobu.
Chovatelé, kteří nemají evidováno hospodářství a zvířata, nechť se přihlásí
- na Obecním úřadě Chotěbuz do 30. dubna 2010, kde na tel. 558 733 131 nahlásí počty chovaných zvířat
- nebo ať se přímo obracejí na Ing. Antonína Horáka – inspektora ČPI tel. 777 921 159, který rád zodpoví
i případné dotazy.
Po tomto termínu navštíví inspektor České plemenářské inspekce přihlášené chovatele a zajistí spolupráci
s přihlášením chovatelů a zvířat u Českomoravské společnosti chovatelů, a.s.

Občanské sdružení Diakonie Broumov ve spolupráci s obecním úřadem Chotěbuz

VYHLAŠUJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
Letního a zimního oblečení (dámské, pánské, dětské)
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
Domácích potřeb, nádobí bílé i černé, skleničky- vše jen funkční
Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
obnošené boty, kožichy, oděvy z umělých vláken, kabáty, dále pak ledničky, televize, nábytek, počítače, jízdní kola
a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí.
Sbírka se uskuteční v obci Chotěbuz, v pracovních dnech v období 1. 4. 2010 – 16. 5. 2010, mezi 9 a 14 hodinou ve
Sportovně kulturním středisku Chotěbuz.
Věci přineste zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace podá paní Zacharová tel. 721 648 879.
Diakonie Broumov je nezisková humanitární organizace, která poskytuje materiální pomoc potřebným občanům u
nás i v zahraničí a dává práci lidem, kteří jsou těžko umístitelní na trhu práce. Více na www:diakoniebroumov.org.

Jak vznikl název Chotěbuz?
Na základě dotazů našich občanů jsme oslovili Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR s následujícími dotazy :
1. Jakého rodu je Chotěbuz?
2. Podle jakého vzoru se Chotěbuz skloňuje a zda při skloňování nejsou nějaké výjimky?
3. Je možno dohledat původ tohoto názvu?
Tuto odpověď jsme obdrželi z oddělení jazykové kultury- jazykové poradny:
Jméno Chotěbuz se řadí k rodu ženskému a skloňuje se podle vzoru „píseň“. Podle publikace I. Lutterera, L.
Kropáčka, V. Huňáčka Původ zeměpisných jmen má název Chotěbuz původ ve slovanském osobním jméně
Chotěbud. Spojením s odvozovací příponou j6 (= j + měkký jer) a hláskovými změnami vznikl Chotěbuz =
Chotěbudův dvůr apod.
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Program rozvoje venkova
Dotace je zaměřena na rozvoj aktivit v rámci rozvoje venkovské ekonomiky směrem k činnostem v cestovním
ruchu (především venkovské turistice), zejména na využití potenciálu zemědělských farem v oblasti agroturistiky.
V rámci záměru b) je podporována zejména výstavba malokapacitních ubytovacích a stravovacích zařízení,
půjčoven sportovního vybavení a objektů a ploch pro sportovní vyžití. Realizací předloženého projektu (žádosti)
vznikne funkční celek.
Název dotace
Výzva :

III. 1.3 PRV – podpora cestovního ruchu, záměr b) ubytování, sport
červen 2010

Základní charakteristika
Kdo může žádat (příjemci
podpory)

• fyzické a právnické osoby, které podnikají v zemědělské výrobě
• nebo podnikatelské subjekty, pokud mají kratší než dvouletou historii podnikání v oblasti
cestovního ruchu ke dni podání žádosti o dotaci

Kolik lze získat na jeden
projekt

• dotace ve výši 60%
• min. záměr 50.000,-Kč max. záměr 10.000.000,-Kč

Podniky v jakém odvětví
(CZ-NACE) mohou žádat
Jaké výdaje je možné
podpořit
(způsobilé výdaje)

• zemědělské či nezemědělské podnikatelské subjekty

Ostatní podmínky
projektu

•
•
•
•
•
•

dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek (dle Zákona o účetnictví)
stroje a zařízení ( technologie )
výstavba či rekonstrukce objektů
technická a dopravní infrastruktura
vybavení ( PC, majetek atd. )
projektová dokumentace max. do 80.000,-Kč

•
•
•
•

žadatel může být malý, střední nebo velký podnik
realizace záměru musí být v obci do 2000 obyvatel
lze žádat i jako začínající podnik ( začínající podnikatel )
u záměru nad 2.000.000,-Kč musí žadatel splnit podmínku finančního zdraví

Pro bližší informace kontaktujte regionálního projektového manažera na tel. č. 736 654 456, e-mail:
akmodostrade@gmail.com.

Vánoční strom
Rád bych tímto poděkoval Ing. Faturovi a firmě AGROS s.r.o. Český
Těšín za darování vánočního stromu, který byl již tradičně umístěn před
budovou obecního úřadu.
Zároveň se nám naskytla krásná podívaná na „živý Betlém“, když se
ovečky ze sousedství sešly u obecního stromku, přišly zabečet nějaké koledy
a pokochat se vůní čerstvého jehličí.
Ing. Martin Pinkas

Evropská charta regionálních či
menšinových jazyků
Česká republika se stala členem mezinárodní
organizace Rady Evropy 30. 6. 1993. V souvislosti
s členstvím v organizaci se ČR stala signatářem
několika významných právních norem mezinárodního
práva, které jsou dle čl. 10 Ústavy České republiky
nadřazeny vnitrostátním právním normám. Jedná se
zejména o Úmluvu o ochraně lidských práv a svobod,
Rámcovou úmluvu o ochraně národnostních menšin

a v neposlední řadě o Evropskou chartu regionálních či
menšinových jazyků.
Česká vláda vyslovila souhlas s podpisem Evropské
charty regionálních či menšinových jazyků (dále jen
Charty) usnesením vlády ze dne 16. září 2009 č. 1029.
V roce 2006 vyslovil souhlas s ratifikací Charty
Parlament ČR a prezident republiky ji ratifikoval. Pro
ČR vstoupila v platnost dne 1. března 2007.
8

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Česká republika se tím zavázala k ochraně polštiny
a slovenštiny v oblastech vzdělání, soudních orgánů,
orgánů veřejné správy, hromadných sdělovacích
prostředků, kulturní činnosti a zařízení, hospodářského
a sociálního života a přeshraniční výměny. Charta
stanoví také podmínky užívání menšinových jazyků při
jednání s orgány veřejné správy, veřejných služeb, ale
také v hospodářské a sociální sféře.
V Moravskoslezském kraji se závazky plynoucí
z Charty vztahují celkem na 31 obcí kraje.
Cíle Charty
Cíle Charty jsou především kulturní. Regionální
a menšinové jazyky Evropy je nutno chápat jako
evropské kulturní bohatství, které je nutno ochraňovat,
neboť postupem času hrozí některým těmto jazykům
zánik. V Chartě můžeme nalézt definici výrazu
„regionální či menšinové jazyky“. Jsou to jazyky, které
jsou „tradičně užívány na daném území státu občany
tohoto státu, kteří tvoří skupinu početně menší než
ostatní obyvatelstvo státu a odlišné od úředního jazyka
tohoto státu“. Členské státy Rady Evropy přijetím
Charty deklarují nezcizitelné právo užívat regionální
nebo menšinový jazyk v soukromém a veřejném
životě; toto právo je plně v souladu se zásadami
zakotvenými v Mezinárodním paktu o občanských
a politických právech OSN a v Úmluvě Rady Evropy

o ochraně lidských práv a základních svobod. Členské
státy Rady Evropy však zároveň zdůrazňují, že
„ochrana a podpora regionálních a menšinových jazyků
by neměla být na újmu úředním jazykům a potřebě se
jim učit“ (Evropská charta 1992: 1). Vztah mezi
úředními jazyky a jazyky regionálními či menšinovými
rozhodně není chápán jako vztah konkurenční.
Členské státy Rady Evropy vnímají ochranu
regionálních a menšinových jazyků nejen pasivně jako
zákaz diskriminace uživatelů těchto jazyků, ale Charta
přináší konkrétní opatření na jejich aktivní podporu.
Smyslem Charty je umožnit samostatným a svébytným
menšinám, tj. skupinám původního obyvatelstva
evropských států, kteří se od většinové společnosti
odlišují svým jazykem, cítit se dobře ve státě, ve
kterém se v průběhu dějin ocitly. Podpora možnosti
užívat regionální či menšinové jazyky v různých
oblastech života nemá posílit dezintegrační tendence,
ale povzbudit skupiny, které těmito jazyky mluví, aby
zapomněly na zášť z minulosti, která jim bránila
zaujmout své místo v zemi, ve které žijí, a v Evropě
jako takové.
Mgr. et Mgr. Lukáš Curylo, předseda Výboru pro
národnostní menšiny Zastupitelstva Moravskoslezského
kraje

Seznamte se se svým místně příslušným Obvodním oddělením
Policie České republiky
Adresa:
nábřeží Míru 20, 737 01 Český Těšín
Tel:
558 731 800, Fax: 558 713 240
Email:
kaoopctesi@mvcr.cz
Úřední hodiny: po, čt 13:45 – 15:45
Vedoucí oddělení:

npor. Bc. Miloslav Rusniok

Zástupci vedoucího:

npor. Bc. Tomáš Kisza

npor. Bc. Pert Draslík

Na našem oddělení je tabulkově zařazeno 57 policistů pro výkon, kteří chrání Vaše životy a Váš majetek. Neváhejte
nás kdykoliv kontaktovat na telefonu 974 734 711 nebo na lince 158.
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KNIHOVNA
Knižní novinky v prosinci 2009 až březnu 2010
Román společenský a psychologický
McCullough: Ptáci v trní - Australská prozaička, která se
volně inspirovala osudy vlastní rodiny, v románu líčí více
než půl století života farmářského rodu Clearů, jehož
členové přicházejí ve 20. letech 19. století z chudých poměrů
na Novém Zélandu na bohatou usedlost v australském
vnitrozemí. V nadcházejících letech vedou nepřetržitý zápas
s drsnou přírodou i následky dramatických zvratů ve svém
životě.
Asher, B.: Manželova zlatíčka - Když Lucy zjistí, že ji
její o osmnáct let starší manžel podvádí, okamžitě od něj
odejde. Zanedlouho se dozví, že manžel těžce onemocněl
a nezbývá mu mnoho času...
Chalupová, L.: Vosí hnízda - Hlavní hrdinové dvou
časově navazujících příběhů se dostanou do spárů členů
malé náboženské sekty, kteří převrátí jejich životy naruby
a chtějí si je podrobit. Záhadu prohlédne až kriminalista.
Janečková, K.: Srdce v písku - Osudy pilota Petra
a Sandry se protnou v Dominikánské republice, kde tráví se
svými přáteli a rodinami dovolenou. Nikdo z nich netuší, že
se jejich pobyt záhy změní v noční můru a boj o přežití. Na
letovisko se totiž žene nebezpečný hurikán.
Duborgel, V.: Útěk z pekla Opus Dei - Velmi mladá
a zamilovaná se i s manželem dostala do kontaktu
s organizaci Opus Dei. Postupně zabředala do jejich tenat víc
a víc a zvolna ztrácela svobodnou vůli. Trvalo dlouhá léta,
než mladá žena procitla a našla sílu své neviditelné okovy
zlomit.
Austin, P.: Něco na bolest. Příběh pohotovostního lékaře
- Soubor krátkých autentických příběhů ze života, studia
a praxe doktora Austina svou poutavou formou připomíná
veterinářské historky Jamese Herriota, jde však daleko
hlouběji. Dotýká se tak intimních témat, jako je život
v rodině s postiženým dítětem (autorova dcera se narodila
s Downovým syndromem),či narušení rodinných vztahů
vinou přetěžování lékařů.
Vlasák, V.: Bez iluzí - Na začátku to byl spíš žert.
Šestnáctiletá Klára se přihlásila do vyhledávací televizní
soutěže Česká hvězda. A pak se strhla lavina událostí. Klára
je náhle středem zájmu, příjemného i nemilého. Zjišťuje, že
není cesty zpátky. Bojuje o ni otec, který věří v její talent,
matka, jež vidí její život zcela odlišně i mocná manažerka.
Některé věci si Klára musí rozhodnout sama v sobě.
Wood, B.: Panenky z ráje - Příběh dívek z bohaté
egyptské rodiny v poutech islámu a rodových tradic touží po
právu na vlastní štěstí a životní cestu.
Coelho, P.: Vítěz je sám - Autor předkládá čtenářům
román plný napětí, věrný obraz světa, v němž žijeme a kde
se natolik upínáme k bohatství a úspěchu, že mnohdy
neslyšíme, co říká srdce.

Keneally, T.: Schindlerův seznam - Strhující a proslulé
zpracování osudů Oskara Schindlera, bezohledného
kariéristy, válečného zbohatlíka, milovníka elegance
a přepychu, alkoholu a krásných žen, jenž ve stínu
osvětimských komínů našel svoji lidskost a riskoval nejen
majetek, ale i vlastní život, aby zachránil vyvraždění
tisícovky svých židů.
Wantula, K.: Proroctví. Dávná věštba se začíná
naplňovat - Karen píše knihu o věštírně v Delfách a tak se
vypraví de Řecka, aby o staré svatyni nasbírala potřebné
informace. Stane se svědkem zemětřesení, které odkryje
nové archeologické nálezy, mezi něž patří i vzácný kalich,
opředený tajemnou věštbou. Od té doby se začnou dít
podivné věci.
Howard, L.: Nebezpečně blízko - Když se Bailey vydá
na dovolenou netuší, jak velké dobrodružství ji čeká. Při
přeletu hor vysadí motor letadla a pilotu se jen s potížemi
podaří nouzově přistát. Oba jsou zranění a Bailey si
uvědomuje, jak těžké bude přečkat v mrazivé divočině.
Román akční a dobrodružný
Reading, M.: Nostradamova proroctví - Nostradamus
napsal tisíc proroctví. Jen 942 se dochovalo. Co se stalo ze
ztracenými čtyřveršími? Kdo je ukryl a proč? Jaká tajemství
uchovávají? Po stopách této záhady se vydávají dva zcela
odlišní muži. Šílená honička za pokladem nedozírné ceny pro
příští osud lidstva může začít...
Gischler, V.: Upíři pasti - Autor potvrzuje, že patří mezi
absolutní špičku autorů, kteří dokáží vytvořit zběsilý
a bláznivý příběh plný neuvěřitelných situací a drsných scén.
Tentokrát čtenářům namíchal silný fantasy koktejl. Setkáme
se s upírem, vlkodlakem, kouzelníky a čarodějkami, duchy
i alchymisty hledajícími tajemství nesmrtelnosti.
Opičí tlapka. Hororové povídky, které se nevešly do
Tiché hrůzy - Kolekce hororových povídek angloamerických
autorů ve vynikajícím překladu Tomáše Korbáře.
Resch, E.: Vzpoura - John Quentin je povýšen na velitele
královského námořnictva. Nyní musí znovu prokázat své
schopnosti, když po boku Malťanů bojuje proti
francouzským okupantům Jeho rival admirál lord Keith
spřádá intriky a výsledkem je Quentinovo propuštění ze
služeb námořnictva.
Rollins, J.: Poslední orákulum - Mistr v kombinování
historických a náboženských motivů s napínavým
dobrodružstvím přichází s příběhem v němž SIGMA Force
musí bojovat proti skupině bezskrupulózních vědců, kteří
zahájili bioinženýrský projekt schopný vyhladit celé lidstvo.
Cubeka, K.: A Bůh mlčel - Když boje první světové
války dorazí až do východní Afriky, křehká a vzdělaná Ema
se svému muži Oskarovi, nadšenému důstojníku německé
armády, odcizí a hledá východisko v milostném románku.
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Brown, D.: Ztracený symbol - Po Andělech a démonech
a Šifře mistra Leonarda je to již třetí příběh se symbologem
Robertem Langdonem. Tentokrát neopustí domácí půdu.
Prvně se zaplete do noční dešifrovací honičky na území USA
ve Washingtonu. K řešení je vyzván hrůzostrašným
předmětem ležícím na zemi v Kapitolu, ukazujícím na
nástropní fresku s obrazem George Washingtona.
Historické romány
Hanibal, J.: Střepy z královské číše - Autor zde líčí život
českého krále Jana Lucemburského (1296-1346) od sňatku
a Eliškou Přemyslovnou až po jeho smrt v bitvě u Kresčaku.
Kavčiak, V.: Jiří z Poděbrad – tlustý král - Příběh krále,
který se ve jménu míru ve své zemi zřekne snu o nové
dynastii českých panovníků. Osobní tragédie Jiřího
z Poděbrad je tragédií i jeho země. Nenávist, intriky, zrada
i strach, a nechybí ani láska.
Gortner, C.W.: Poslední královna. Muka lásky Jany
Šílené - Svatba královny Jany Kastilské a Filipa Sličného
měly být sňatkem z rozumu. Avšak její láska se stává
prokletím.
Romantické a jiné příběhy pro ženy
Johnston, J.: Jiskra naděje - Texas se zmítá v bojích
s Mexičany, a tak není divu, že mladá farmářská dívka umí
střílet jako muž. Na usedlost přijde ranger Jarett, aby
ochránil území před nepříteli. Ví, že pod hrubými šaty
i výrazy se skrývá žádoucí žena.
Körnerová, H.M.: Pán hor (1) - Rozsáhlá historickoromantická sága mapuje osudy šesti generací šlechtického
rodu de Braie od r. 1785. Odehrává se převážně ve Francii, i
když bouřlivé události 18., 19. a začátku 20. století zavedou
hrdiny do mnoha zemí Evropy, ale i do Ameriky, Afriky
a kolonií v Indii.
Körnerová, H.M.: Pán hor (2) - Sebastián se po
politickém skandálu způsobeném sestřenkou Eugénií vrací
z Benátek zpět do Francie. Tam se mu brzy po příjezdu
narodí první syn Christián.
Körnerová, H.M.: Pán hor (3) - Sebastián odjíždí do
Itálie, aby našel zmizelou schovanku Olivii. Netuší jakou
lavinu událostí tím spustí.
Körnerová, H.M.: Pán hor (4) - Na Montignaku uvádí
Sebastián svou šestnáctiletou dceru Christinu do společnosti.
Doprovod jí dělají bratři Robert, André a nejmladší
Sebastián.
Lowell, E.: Podzimní milenec - Úvodní román z cyklu
o rodině Maxwellů zavádí čtenáře do neutěšené doby po
konci občanské války v USA. Elysa se vrací na svůj ranč do
Woymingu a nalézá jej zcela zdevastovaný.
Lowell, E.: Zimní žár - Sarah Kennedyová osiřela ve
třinácti letech, ve čtrnácti se vdala a šestnácti již byla
vdovou. Život ji naučil postarat se sama o sebe. Zůstal jí
mladší bratr Conner a zranění jestřábi, které léčila a vracela
do přírody. Osud jí přivedl do cesty Case Maxwella.
Jordan, N.: Svést nevěstu - Nejmladší ze sester
Loringových, Lilly, zastává názor, že láska je veskrze
nebezpečná záležitost a manželství je dobré se úplně
vyhnout.
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Fielkding, J.: V pavučině vztahů - Charley je
kontroverzní sloupkařka, která provokuje nejen svými
články, ale také svým životem. Jednoho dne se na ní obrátí
žena, odsouzená za vraždy tří dětí spáchané obzvlášť krutým
způsobem Čeká na trest smrti a chce převyprávět svůj příběh.
Drake, S.: Vikingova žena - Rhiannona byla dost krásná
na to, aby okouzlila kteréhokoliv muže na světě, ale své
srdce zasvětila svému snoubenci.A tak se stalo, že Alfréd
Anglický přislíbil svou oblíbenou neteř irskému válečníkovi
jménem Eric, aby tímto manželstvím zpečetil přátelství obou
zemí.
Black, M.: Zůstaň se mnou - Tracy žije s rodinou na
Floridě. Renée tráví šťastná léta s přítelem a dcerou
v Georgii. Aniž by se ženy znaly, jedno mají společné –
partnera.
Scdhöder, R.M.: Valérie (5) - Schyluje se k občanské
válce, poměry ve společnosti se vyostřují, neklid mezi otroky
narůstá.Valérie znovu čelí problémům se svými
bavlníkovými plantážemi a zatvrzelému přístupu jižanských
bělochů.
Schröder, R.M.: Valérie (6) - Valérii není dopřán klid
a pohoda. Nenávistný a krutý nevlastní bratr přepadne její
dům, zapálí plantáže a ztýrá Valérii a otroky.
Steinforth, A.: Lady Jane. Volání minulosti (3) Tajemný sen přivádí Jane zpět na Dumfort, kde ji místo další
hrozby čeká omilostnění z rukou krále. Po tragickém pádu
z koně se jí zhroutí svět. Přijde o Rexovo dítě a zjišťuje, že
i on má svoji minulost v podobě sedmiletého syna.
Hunter, M.: Romantik - Hraběnka Penelope prchá před
svým krutým manželem. Jediným mužem, který jí může
podat pomocnou ruku je její právník Julian.
Birkner-Mahler, F.: Dáma z hotelu Grand - Je to osud,
nebo náhoda, že Martin spatří Elvíru, svoji přítelkyni
z mládí, zrovna v okamžiku, kdy za záhadných okolností
zmizí jeho žena Luisa?
Divadelní hry, poezie
Moliére : Lakomec - Nejznámější Moliérova komedie
podává obraz člověka, u něhož spořivost vede k lakomství.
Příběhy pro děti a mládež
Dahl, R.: Karlík a továrna na čokoládu - Karlík, chlapec
z chudé rodiny, souhrou šťastných náhod získá los, který mu
umožní spolu s dalšími výherci navštívit továrnu na čokoládu
pana Willyho Wonky. Návštěva se pro všechny děti promění
v hrůzný zážitek.
Němcová, B.: Babička - Malebný příběh z českého
venkova 19. století vypráví o životě a hodnotách prostých
lidí i vrchnosti.
Smith, L.J.: Upíří deníky. Zášť – „Děsivá síla plná zášti
napadla naše město.“ Touží všechny zahubit a pít jejich krev.
Dokáží se Damon se Stefanem smířit a bojovat bok po boku
proti něčemu ještě hrozivějšímu, než jsou oni sami?
Smith, L. J.: Upíří deníky. Temné shledání - Zvítězí
láska nebo žízeň po krvi? Nová generace nemrtvých!
Tajemné síly promlouvají! Záhadných úmrtí přibývá
a šílenství se šíří...
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Brezina, T.: Kočičí holka - Katie žije na malém
anglickém ostrově po smrti rodičů s babičkou,
strýčkem hippíkem a svými zvláštními přáteli vcelku
poklidný život.Vše se ale změní, když zjistí, že kromě
lidských v sobě nosí i kočičí geny.
Spider-man. Knížka na rok 2010 - Velkolepý
pavoučí
muž,
neohrožený
zastánce
zákona
a spravedlnosti, vám nabízí pořádnou dávku vtipných
komiksových příběhů.
Abbott, T.: Tajemství země Drúún (1) - Pod
schodištěm vedoucím do sklepa domu, ve kterém bydlí
Eric, se ukrývá komůrka na harampádí.Jednoho dne se
tam Eric, Julis a Neal vmáčknou všichni najednou
a stane se cosi neuvěřitelného. Pod nohama se jim
objeví schodiště zářící duhovými barvami. Po něm děti
začnou sestupovat do kouzelné země Drúún.
Abbott, T.: Tajemství země Drúún (2) - Eric, Julie
a Neal mají problém. Zlovolný kníže Spár ukradl jejich
kamarádce princezně Kie kouzelný drahokam.
Princezna teď nutně potřebuje jejich pomoc.
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Abbott, T.: Tajemství země Drúún (3) - Na moři
čeká nebezpečí! Tři přátelé se tentokrát
plaví
s princeznou Kíou po moři. Uprostřed kouzelného
oceánu je přepadne bouře a přátelé ztroskotají na
ostrově, který patří jedné z čarodějnic knížete Spára.
Etrychová, P.: Komisař Vrťapka. Sebrané spisy 2.A je to tady! Komisař Vrťapka se rozhodl zveřejnit
druhý díl svých sebraných spisů, kde seznamuje čtenáře
se svými nejzajímavějšími případy.
Naučná literatura pro dospělé
O´Shea, K.: Léčení bolesti kyčlí, kloubů a kolenou
Vágnerová, K.: Minimalizace šikany
Muller, M-F,: Jak překonat strach z vystupování
Jessop, C.: Mormonka. Dramatický útěk ženy
a jejich osmi dětí z fanatické sekty.
Palazzolo, J.: Nespavost – zbavte se jí navždy!
Jana Fajkusová, Místní knihovna Chotěbuz

MŠ a ZŠ Chotěbuz informuje
Připomínáme všem zájemcům o umístění dětí v MŠ
na školní rok 2010/2011, aby tak neprodleně učinili.
Máme již zapsáno 6 dětí a zbývají poslední dva místa!!
V pátek 19. března jsme přivítali jaro. Stalo se nám
tradicí, že v blízkosti Smrtné neděle vynášíme Moranu
(zimu). Dopoledne jsme zpracovávali téma „Jaro“
v projektovém vyučování. Potom žáci školy i školky
vyrazili k rybníkům. Cestou jsme provolávali tématická
říkadla a zpívali písničky. V nesení Morany se střídali žáci
čtvrtého ročníku. Zima skončila v potoce a zpět žáci
prvního ročníku přinášeli do školy létečko – symbol jara.
Zpět jsme se vraceli s veselými jarními písničkami
a radostí ve tvářích. Přinášíme Vám alespoň obrázek z této
pěkné akce.

Pozvánka
Zveme všechny maminky a babičky na oslavu Dne matek, která proběhne v SKS Chotěbuz
dne 9.5.2010 v 15.00 hod.

Termín bohoslužeb
v Chotěbuzi
zve / zaprasza
Ks. Mgr. Rafal Bukowiecki
i prezbiter kościola

datum
25.4.2010
16.5.2010
20.6.2010
18.7.2010
22.8.2010
19.9.2010
24.10.2010

čas
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00
10:00

jazyk
polsky
polsky
česky
česky
polsky
česky
česky
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V sobotu 23.ledna 2010 se v prostorách našeho kulturního střediska konal již po
osmé reprezentační ples obce Chotěbuz. Že se jedná o ples, který si získává stále větší
oblibu svědčí skutečnost, že se každoročně zvyšuje počet hostů a letos byl sál téměř vyprodán. Skupina
SANTROPEZ dokázala zaplnit taneční parket až do ranních hodin. Díky štědrosti sponzorů mohla být připravena
bohatá tombola s více než 150 cenami. Chtěl bych tímto poděkovat sponzorům za jejich podporu a také VŠEM,
kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli. Mohu s potěšením konstatovat, a ohlasy účastníků to potvrzují, že ples
byl připraven výborně. Výtěžek z plesu je každoročně kulturní komisí použit na organizování dalších kulturních
a sportovních akcí např. dětský den, divadelní představení apod.
Našimi sponzory byli :

Obecní ples

AGROS ING. FATURA
APS TŘINEC PAN HLAWICZKA
AUTOSERVIS CZUDEK
AUTOŠKOLA RICHTEROVÁ
BEZPEČNOSTNÍ AGENTURA FOOM
PETER ŠULÍK
BROKAR BRUNEK KARPETA
ČESKOMORAVSKÁ STAVEBNÍ
SPOŘITELNA MARIE MICHEJDOVÁ
DDD BUZKOVÁ KOHUTKOVÁ
DRŮBEŽÁRNA PODOBORA PAN
FUKALA
DŘEVO TRUST
EURORESTAURANT LUDĚK MICHEJDA
FARMA STONAVA PAN KOCH
FINANČNÍ SERVIS BARTULEC
GENERALI PAN JUNGA
GUSTAV BRODA
HONEBNÍ SPOL. CHOTĚBUZ ZÁMEK

HRAČKY PANÍ FRANCUZOVÁ
HYPOTEČNÍ A ÚVĚROVÉ CENTRUM
KIDOŇOVI
CHOTNET ROSTISLAV POPEK
ING. JIŘÍ VOJTYLKA
ING. WERNER BERNATÍK
KULTURNÍ KOMISE OÚ
KVĚTINÁŘSTVÍ AKORD PANÍ PETRÁŠOVÁ
M-9 IVAN CHALUPA
MADEL PETR OCZKO
MADONA SKLO
MANŽELÉ BUCZKOVI
MANŽELÉ KAJFOSZOVI
MANŽELÉ MROZKOVI
MARTIN ČERV ZEMNÍ VÝKOPOVÉ PRÁCE
MIROSLAV MICHEJDA
NEHLSEN TŘINEC
PANÍ JANA TOTHOVÁ
PARTNER 4 OFFICE KOEXIMPO

PB CAR ING. BRANNY
PC CONNECT PAN WACLAWIK
PLYN SERVIS ING.MATLOCH
POTRAVINY BACI
POTRAVINY RELA
REALITNÍ KANCELÁŘ JAN CZERNEK
RESTAURANT U FAJNEGO SYNKA ROMAN SEREMEK
RYBÍ DŮM JANA SZOTKOVSKÁ
SILESNET
STÁJ U LUKA PANÍ POLEDNÍKOVÁ
STAVEBNÍ FIRMA MORCINEK
STOLAŘSTVÍ FRANIOK
STOLAŘSTVÍ SZPALEK A ROCHL
TĚŠÍNSKÁ JATKA PAN BOJKO
VODOMONT LEONARD PODZEMNÝ
VOP GROUP

Ing. Martin Pinkas

Początek roku to czas karnawału. Również
nasze koło rozpoczęło swoją działalność w roku
2010 od urządzenia baliku dla dzieci naszych członków i sympatyków wspólnie z kołem PZKO Ligota. Nasi
najmłodsi bawili się w Ośrodku Sportu i Kultury w dniu 9 stycznia, tym razem na ludowo. Klub młodych razem
z dziećmi przygotował przegląd wierszy, piosenek i tańców, pokazujący dawne tradycje ludowe na wsi. Było więc
kolędowanie, szkubaczki, topienie Marzanny, śmiergust, dożynki, zabijaczka. Ci starsi przypomnieli sobie
zapomniane już obrzędy naszych dziadków. Dzieci mogły zobaczyć jak się dawniej żyło. Oczywiście był też
korowód masek, gry i zabawy, smaczny bufet. Wspólnie bawiły się dzieci, ich rodzice i dziadkowie.
Dnia 30 stycznia urządziliśmy wspólnie z PZKO Ligota bal dla dorosłych, w tym roku pod hasłem „Między
niebem a piekłem“. Zgodnie z nazwą licznie zebranych gości powitał anioł z diabłem. Życzyli gościom piekielnej
zabawy z anielskim zakończeniem. Potem wodzirej pan T. Wacławik zaprosił wszystkich do poloneza, który
poprowadzili tancerze z Oldrzychowic. Ci wystąpili jeszcze z tańcami plemion afrykańskich. Goście bawili się nie
tylko przy dźwiękach orkiestry „Smolaři“, ale śpiewali i tańczyli razem z kapelą góralską z Oldrzychowic w barach
i w rytmie disco DJ Bartnickiego. Panie w kuchni przygotowały smaczne dania, były też domowe ciastka, kefir
i barszczyk. Obiecujemy, że w przyszłym roku upieczemy więcej ciastek. Dobry humor pomagały utrzymać
w barach czarujące aniołki i ponętne diablice. Co prawda w barze „U Pana Boga za piecem“ nie można było
otrzymać poczęstunku za „Pan Bóg zapłać“, jak domagali się niektórzy balowicze, jednak bawili się wszyscy
doskonale. Bogata tombola to zasługa szczodrych sponsorów, którym chcemy tą drogą jeszcze raz podziękować
i których nie sposób tu wszystkich
wymienić.
Z balu odchodzili zadowoleni jak
balowicze tak organizatorzy.
Dnia 27 lutego nasze Koło
podsumowało swoją działalność za rok
2009. Na Zebraniu Sprawozdawczym
równocześnie zaplanowano dalsze imprezy
w roku bieżącym.
Na
zakończenie
pragniemy
wszystkim
obywatelom,
z
okazji
zbliżających się Świąt Wielkanocnych, życzyć mokrego śmiergustu i smacznego jajka.
Zarząd MK PZKO Kocobędz

Z działalności PZKO Kocobędz
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KULTURNÍ VÝBOR VÁS ZVE / ZAPRASZA NA
Smažení vaječiny

SmaŜenie jajecznicy
+ IV.ročník

Dětský den

Dzień Dziecka

soutěže

O zlatou kosu

v SKS

19.6.2010

Můžete se těšit na:

O złotą kosę
v SKS 22.5.2010
S vlastní kosou, hodnotí se rychlost a
kvalita pokosu.
Zájemci o účast v soutěži, přihlaste se na
OÚ do 17.5.2010, tel. 558 733 131.

kolotoče
program
jízdu na koních
občerstvení
diskotéku

DIOS Propadlo Václavovice uvádí nové pásmo
przedstawia nowy cykl

PITBUL A JINÉ CELEBRITY
PITBUL I INNE CELEBRIETIES

aneb Ze života slavných
czyli z życia gwiazd

Sál SKS Chotěbuz – sala Domu Kultury
Datum

18. dubna 2010

Data

18 kwietnia 2010

Den

neděle

Dzień

niedziela

Hodina

17:00

Godzina
Více na www.propadlo.org.
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TJ SOKOL
Chotěbuzský kopec
Zveme všechny příznivce cyklistiky na 34.
ročník cyklistického závodu „Chotěbuzský
kopec“, který se už tradičně bude konat
8. května. Zápis bude probíhat u „Eura“ od 8:15
hod., startovné pro nečleny TJ Sokol činí 20,Kč. Pro děti je povinná cyklistická přilba.
Závod je určen pro všechny milovníky
tohoto sportu od 3 let, horní hranice není
omezena. Pro vítěze jsou připraveny diplomy a
drobné ceny, pro všechny pak malé občerstvení.
Pro doprovod a diváky bude otevřen bufet.
Závodníci připraveni ke startu na minulém ročníku. Foto: S.
Noga

Poděkování

TJ Sokol Chotěbuz děkuje všem členům a příznivcům za aktivní pomoc při organizování letošních Sokolských
Šibřinek konaných 20. února. Výbor dále děkuje všem sponzorům, kteří přispěli do tomboly finanční hotovostí
nebo věcnými cenami a tím se zasloužili o bohatou tombolu. Jedná se o tyto firmy:

HLAVNÍ SPONZOŘI
Servis chlazení Dostál s.r.o
Alfa Autosklo - Skoupil
Martin
SPONZOŘI
Auto Heller
Autoservis Czudek, prodejce
ŠKODA, KIA
Barny Team – voda, topení, plyn
pí. Baronová
Casel s.r.o. – montáže, projekce,
revize, prodejna elektro
Čalounictví – Tomáš Herník
ČMSS (českomoravská stavební
spořitelna)

Fa. DDD - Deratizace - Kohutková,
Buzková
Eneza – montáž a oprava
energetických strojů a zařízení
ET - Energetika Třinec
Generalli
ChotNet - Popek Rostislav –
poskytovatel připojení k internetu
pí. Karasková Jana - Kadeřnictví
pí. Kochová, členka TJ
Kosmetika, pedikúra "KORE" Dudková, Skoupilová
Leknín – pí. Rosennbergrová
květinářství
Mateja Třinec – stavební a
natěračská firma
Nechtová modeláž – pí. Samelová
Eva

Neladrinks – likérka a lihovar,
p. Gabrhelík
Nelsen – svoz a třídění
komunalního odpadu
Obchod Harokovi
Penzion u Půdy, pí. Gašparová,
Třinec
Rela - Renata Lázničková prodejna potravin, Chotěbuz
Rybí dům – Jana Szotkowská, Jiří
Szotkowský
Řeznictví – Jan Bielesz
Salon Černá Madonna - Petra
Kohutková
Salon Top Fashion - kadeřnictví pí.
Markéta Smetanová
pí.Tothová Jana, členka TJ

Šachy
Na 80 % jsme se zachránili.
Tréninky probíhají vždy 1. pondělí v měsíci od 15.00 do 18.00
hod. Rádi mezi sebou uvítáme všechny zájemce z obce.
Jan Chmiel
Výbor TJ Sokol Chotěbuz
srdečně zve všechny své členy na

VALNOU HROMADU,
která se koná v neděli 2.5.2010 v 15 hodin
v sále SKS v Chotěbuzi.
15

Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Okresní přebor
Viktorie Bohumín
Slovan Havířov B
Baník Havířov C
Slavoj Č.Těšín
Jakl Karviná C
OS Rychvald B
Slovan Havířov C
Slavia Orlová E
Sokol Chotěbuz
Slavia Havířov B

Body
27
24
15
15
12
12
9
9
6
3

Skóre
57,5
48
36,5
34
34,5
31
30,5
27
29
24
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Sokol - stolní tenis
V těchto dnech končí soutěže regionálního přeboru sezóna 2009-2010 s tímto umístěním družstev viz. Tabulky.
Regionální přebor mužů
Tabulka soutěže po 26. kole Základní část
Poř.
Body
1
Slávia Orlová B
66
62
2
Sokol Dětmarovice A
3
ČSA Karviná A
52
4
Sokol Chotěbuz A
49
5
VOKD Ka.- Darkov B
47
6
KLUBsten Karviná B
45
7
CSVČ Havířov A
45
8
SKST Český Těšín B
44
9
TJ Bohumín A
38
10 KLUBsten Karviná C
37
11 Baník Havířov E
35
12 Sokol Záblatí A
32
13 Slávia Orlová C
28
Úspěšnost hráčů Chotěbuze A
6. místo Zajonc Ervín 84,2%
22. místo Suchý Tomáš 66,0%
26. místo Szonowski Roman 56,3%
29. místo Kidoň Radek 53,19%
Méně než 50 % odehraných utkaní.
15. místo Walica Lukáš 61,7%
26. místo Kavická Andrea 37,14%
39. místo Bican René 22,2%.

Regionální soutěž mužů
Tabulka soutěže po 26. kole Základní část
Poř.
Body
1
VOKD Ka.- Darkov C
57
2
Sokol Dětmarovice B
56
3
Sokol Chotěbuz B
52
4
ČSA Karviná B
47
5
SKST Český Těšín C
41
6
Slávia Orlová D
39
7
Baník Havířov F
38
8
CSVČ Havířov B
37
9
TJ Bohumín B
36
10 KLUBsten Karviná D
33
11 Siko Orlová E
32
12 KLUBsten Karviná E
24
Úspěšnost hráčů Chotěbuze B.
4 místo Szonowski Roman 84,9%
10 místo Bican René 72,7%
11. místo Erban Čestmír 71,8%
19. místo Michejda Jaroslav 56,4%
41. místo Herník Tomáš 52,0%
Méně než 50 % odehraných utkaní.
3. místo Walica Lukáš 100%
20. místo Kavická Andrea 70,0%
28. místo Koňařík Jiří 60,0%
29. místo Kavický Jan 52,0%.

Liga veteránů Euroregion Český
Těšín-Cieszyn
Tabulka soutěže po 6. kole Základní část
Poř.
Body
1
Sokol Ropice A
16
2
Sila Ustroń A
16
3
Sokol Chotěbuz A
8
4
Haźlach Pogwizdow A
8
Úspěšnost hráčů Chotěbuze A
2. místo Zajonc Ervín 87,5%
19. místo Vincour Stanislav 8,3%
20. místo Michejda Jaroslav 7,1%
Méně než 50 % odehraných utkaní.
1. místo Moj Lubomír 75%
2. místo Halko Josef 37,5%.

Připravujeme :
17.4.2010 - 1. ročník turnaje veteránů ve
stolním tenise Euroregionu Těšínské
Slezsko – Slask Cieszyński
8.5.2010 - Turnaj čtyřher
Přehled utkání a další podrobné
informace na www.tjsokolchotebuz.cz

Mezi sebou radí uvítáme všechny zájemce z obce kteří mají zájem o stolní tenis, nejen závodní i rekreační. Terminy
tréninků v úterý 16:30 – 19:00 hod. družstvo A-B; středa 16:30 - 19:00 hod. Mládež veteráni a smíšená družstva

Noga Stanislav

Práce s Internetem - Lekce č. 5 – instalace antivirového programu
Používáte Internet každý den, nebo třeba jednou za měsíc a myslíte si, že počítačové viry se Vám vyhýbají? Pak buď máte
štěstí, nebo v tom prostě umíte chodit.
Jak se viry projevují:
Pokud nemáte nainstalovaný dobrý antivirový program, je velice pravděpodobné, že do měsíce od instalace nového
operačního systému bude v počítači alespoň jeden vir nebo nevyžádaný program, o kterém nebudete ani vědět. Počítač s Vámi
v lepším případě začne pouze komunikovat pomalu, v horším přestane reagovat na příkazy. V tom nejhorším případě budete
muset přeinstalovat operační systém nebo dokonce některé viry umí i zničit grafickou kartu, monitor nebo harddisk a to už je
potom pozdě instalovat antivirový program.
Antivirové programy:
Většinou k novému počítači nebo notebooku výrobce dodá i antivirový program. Tyto programy jsou bohužel málo
kvalitní a je vhodné používat některý z osvědčených. Osobně bych mezi ty lepší řadil: Kasperski antivirus, ESET NOD32,
Avast, AVG. Bohužel každý má své plus i mínus. Programy stojí na 1 rok klidně 1000,- Kč i více. Pokud nechcete za ně platit
a používáte je pro osobní potřebu, vhodnou volbou je program Avast Free. Pokud se zdarma zaregistrujete, můžete ho používat
1 rok, poté obnovíte registraci a funguje další rok. Ostatní programy jsou bohužel zdarma pouze na 1 až 3 měsíce bez další
možnosti volného používání.
Avast! Free Antivirus 5.0
Jak již bylo zmíněno, program je na 1 rok po registraci zdarma a postačuje pro domácí používání, umí nejen najít vir, ale
také ho léčit, kontroluje poštu i provoz na internetu, při napadení virem se Vás pak zeptá, co chcete s napadeným souborem
udělat. Tady platí u všech programů, že pokud je to soubor z internetu, doporučuji zvolit SMAZAT. Před instalací nového
antivirového programu odinstalujte jiné antivirové programy. Pokud jsou v počítači dva různé antivirové programy, začnou se
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mezi sebou hádat. Instalace samotného programu je snadná. Stáhnete ho z adresy www.chotnet.net/programy/avast.exe. Po
spuštění zvolíme „český jazyk“, na další stránce zruším zaškrtnutí o „komunitě“. Na další stránce pak zvolím, že nechci
instalovat prohlížeč Google Chrome (teda pokud nechcete vyzkoušet) a už začne probíhat instalace. Po instalaci můžete být
požádání o restartování počítače. Nyní se zaregistrujeme, aby nám program fungoval celý rok, a ne jenom 1 měsíc. Klikneme
pravým tlačítkem na ikonu
vpravo dole, zvolíme „Informace o registraci“ a uprostřed obrazovky pak na tlačítko
„Registrovat“. Po zobrazení nového okna zvolíme znova tlačítko „Zaregistrovat“ u produktu Free. Zadáme požadované údaje
jako jsou jméno a email a do třetice stiskneme tlačítko „Zaregistrovat se“ a tímto je registrace dokončena. Stejný postup
zopakujete za rok, až Vám licence vyprší. Okno ještě nevypínáme, nyní otestujeme počítač na viry kliknutím vlevo na položku
„Testovat počítač“, „Úplný test systému“ a „Spustit“.
Test necháme projet až do konce. Podle množství dat může test trvat i několik desítek minut. Na konci zobrazíme výsledky
testu a případné nákazy smažeme, pokud je to ale soubor, na kterém Vám záleží, vložte ho raději do truhly, ze které se dá
následně
ještě
soubor
zachránit. Antivirový program
se bude spouštět při každém
spuštění počítače a kontrolovat
soubory bude sám na pozadí.
Na závěr jedno upozornění – i
když budete mít sebelepší
antivirový program a budete
spouštět bez uvážení všechny
programy, které najdete na
internetu,
nebo
budete
navštěvovat neověřené webové
stránky, dříve nebo později si
vir najde nějakou skulinku v
počítači a dostane se do něho.
Přeji hodně úspěchů s prevencí
před počítačovými viry :)

Bc. Rostislav Popek
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TRAVESTI SKUPINA z Ostravy / Grupa travesti z Ostravy

DIVOKÉ KOČKY
a jejich 2 hodinová show

i ich 2-godzinny pokaz
(ve spolupráci s kulturní komisí OÚ Chotěbuz)
(we współpracy z komisją kultury przy Urzędzie Gminnym v Kocobędzu)

kdy / kiedy:
kde / gdzie:

1. května 2010 v 19.00 hod.
SKS Chotěbuz

Cena vstupenky 180,- Kč bez místenky

Cena biletu 180,- Kč bez miejscówki
Prodej vstupenek na OÚ Chotěbuz, tel. 558 733 131-2

Bilety na Urzędzie Gminnym w Kocobędzu, tel.:
Prodej vstupenek bude zahájen od 1. 4. 2010

SprzedaŜ biletów rozpocznie się 1. 4. 2010

NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE, bude to stát za to !!!
Warto przyjść i obejrzeć !!!
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