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Vážení spoluobčané,
během dubna si už mnozí z Vás všimli jistého stavebního
ruchu na polích podél trasy vedení vysokého napětí. Pro ty, kteří
si nevšimli oznámení na úředních deskách, uvádíme následující
informaci. Jedná se o druhou etapu výstavby VVTL (velmi
vysokotlakého) plynovodu Třanovice - Polsko. Plynovod bude
propojovat zásobovací síť České republiky a Polska a bude
umožňovat dopravu plynu oběma směry dle aktuální potřeby.
První etapa výstavby proběhla loni a zahrnovala přes 500 metrů
dlouhý horizontální vrt vedoucí z Polska pod hraniční řekou, pod
železnicí, pod Karvinskou silnicí i Mlýnkou, v hloubce asi 11
metrů. Do tohoto podvrtu, který vyústil na české straně v blízkosti
ulice Zemědělské, bylo vtaženo ochranné a pak i plynovodní
potrubí o průměru 500 mm. V letošním roce proběhne druhá
etapa tj. položení 10 kilometrů potrubí a bude tak propojen
zásobník plynu v Třanovicích s uvedeným podvrtem do Polska.
Celá stavba by měla být dokončena do letošního podzimu.
Takovéto rozsáhlé stavby vždy ovlivní život ve svém okolí.
Budeme se snažit, aby tento vliv byl jak po dobu výstavby, tak i
po uvedení do provozu, co nejméně negativní. Po ukončení
výstavby budou provedeny opravy zasažených ulic, které jsme
byli nuceni právě z důvodu plánované stavby plynovodu odložit.
Dovolte mi, abych Vám všem na závěr popřál radostné
prožití blížících se Velikonočních svátků a krásné a slunné dny
umožňující procházky rozkvetlou přírodou.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Adresa:

Telefon:
Fax:
IČO:
E-mail:
Web:
Bankovní spojení:

Obecní úřad Chotěbuz
Chotěbuzská 250
735 61 Chotěbuz
558 733 131
558 733 132
673 391 58
chotebuz@volny.cz
www.chotebuz.cz
GE Money Bank, a. s.
Český Těšín
č.ú.: 5000120-734/0600

Ing. Martin Pinkas

- starosta obce

Ing. Bronislav Mrozek - místostarosta
obce,
pověřen jednáním ve věcech na úseku životního
prostředí, komunikací a dopravy, civilní a požární
ochrany.
Tel. číslo na správce kulturního domu
721 648 879
Provoz internetového centra
Internetové centrum je přístupné veřejnosti v pondělky
od 15 – 19 hod.

Uzávěrka dalšího čísla Chotěbuzského zrcadla bude 24. června 2011. Všechny zájemce o uveřejnění svého
příspěvku nebo reklamy prosíme, aby jej do termínu odevzdali na Obecním úřadě, nejlépe v elektronické formě.
Redakční rada
USNESENÍ
z 3. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 25.01.2011
8007767/VB3 s oprávněným ČEZ Distribuce a.s., ve
Zastupitelstvo obce
věci umístění zemního kabelového vedení přípojky NN
bere na vědomí
na pozemcích 558/2 a 558/19 k.ú. Zpupná Lhota;
návrh rozpočtu obce Chotěbuz na rok 2011 včetně
schvaluje
navrhovaných změn;
doplnění finančního výboru o p. Walacha Petra a p.
schvaluje
Ing. Cieslarovou Marcelu;
dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
schvaluje
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
doplnění
výboru pro národnostní menšiny o p.
obslužnosti na území obce Chotěbuz s firmou Veolia,
Hanzlovou
Anežku a p. Karabovou Vieru;
Transport Morava a.s., Ostrava;
bere na vědomí
schvaluje
že
počet
trvale hlášených obyvatel obce k 1.1.2011 činí
dodatek č.3 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve
1121
osob;
veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní
obslužnosti na území obce Chotěbuz s firmou ČSAD
bere na vědomí
Karviná a.s;
informaci o stavu zpracování projektové dokumentace
mostu na ul. Lesní.
schvaluje
smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12USNESENÍ
z 4. zasedání Zastupitelstva obce Chotěbuz
ze dne 08. 03. 2011
jako zřizovatel ZŠ a MŠ Chotěbuz, p.o. odvod odpisů
Zastupitelstvo obce
hmotného dlouhodobého majetku do rozpočtu
schvaluje
zřizovatele;
na základě zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v
schvaluje
souladu se Zřizovací listinou příspěvkové organizace
kladný
hospodářský výsledek ZŠ a MŠ Chotěbuz p.o.
ZŠ a MŠ Chotěbuz odpisový plán hmotného
za
rok
2010
ve výši 61 866,94 Kč a jeho využití k
dlouhodobého majetku budovy ZŠ a MŠ Chotěbuz,
navýšení rezervního fondu o 51 866,94 Kč a fondu
p.o.;
odměn o 10 000,- Kč;
schvaluje
schvaluje
na základě zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
rozpočet
obce na rok 2011 ve výši: příjmy 11 400 000, pravidlech územních rozpočtů, dle § 31, odst.2, písm. c,
2

Kč a výdaje 16 089 500,- Kč s krytím schodku z
vlastních rezerv;
schvaluje
smlouvu s firmou DAINPO na zpracování daňového
přiznání obce Chotěbuz za rok 2010;
schvaluje
smlouvu o zajištění provedení náhradní výsadby včetně
projektové dokumentace č. 1/2011 – ŽP s firmou
NET4GAS, s.r.o., Na Hřebenech II, Praha 4;
schvaluje
zařazení žádosti A. P. do databáze žádostí pro pořízení
územního plánu obce Chotěbuz;
schvaluje
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a
o právu stavby č. IP-8009801/VB 002 s oprávněným
ČEZ Distribuce a.s., ve věci umístění elektropřípojky
na pozemcích 1045/1 a 1045/2 k.ú. Chotěbuz k parcele
1124/22 k.ú. Chotěbuz;

schvaluje
žádost Charity Český Těšín o souhlas s použitím znaku
obce Chotěbuz;
schvaluje
vypořádání podílového spoluvlastnictví parcel 194 a
198 k.ú. Podobora vedených na LV 50s Českou
republikou převodem spoluvlastnického podílu v
případě kupní ceny do 10,- Kč/m2, v opačném případě
reálným rozdělením;
schvaluje
darovací smlouvu DS-KA-306-09-Vym na bezúplatný
převod pozemků 317/31, 317/32, 706/2, 785/2, 790/3 a
791/2 vše v k.ú. Zp. Lhota z Ředitelství silnic a dálnic
ČR, Praha 4 do vlastnictví obce Chotěbuz;
pověřuje
starostu k podpisu dohod s vlastníky pozemků
dotčených stavbou „Rekonstrukce mostu přes Mlýnku
na ul. Lesní, Chotěbuz“ dle návrhu.

Nebezpečný odpad
V sobotu dne 4. června 2011 bude v obci Chotěbuz proveden svoz nebezpečného odpadu.
Stanoviště pro odběr ( nutno donést osobně ):
Podobora
- parkoviště u nádraží
08.00 – 08.30 hod
Co rozumíme pod pojmem nebezpečný odpad :
Zpupná Lhota
- Staré ledničky, staré televize, autobaterie, plechovky se
- evangel. hřbitov – parkoviště
08.40 – 09.10 hod
starou barvou, lepidlem nebo pryskyřicí.
- Obecní úřad – dvůr
09.20 – 09.50 hod
Použitý
olej (nalít do plastových lahví a uzavřít),
Chotěbuz
zářivky
a
ostatní
odpad
s obsahem
rtuti,
- před zámkem, vedle brány
10.00 – 10.30 hod
fotochemikálie.
- konečná autobusu
10.40 – 11.10 hod
- Detergenty, odmašťovací přípravky, pneumatiky.
- Na Vyrubané u motorestu
11.20 – 11.50 hod
POZOR – objemný odpad nebude odebírán (starý nábytek, koberce, plastové nádoby, sporáky, matrace , ...)

Vítání občánků
Ve
čtvrtek
7.4.2011
proběhlo v obřadní síni v SKS
Chotěbuz slavnostní uvítání
nově narozených občánků naší
obce za posledních 12 měsíců.
S
kulturním
programem
vystoupily děti z mateřské školy
pod vedením svých učitelek.
Tímto děkujeme všem, kteří se
na přípravě slavnostního uvítání
podíleli.
Našim
malým
občánkům i jejich rodičům
přejeme
mnoho
radosti,
spokojenosti, zdraví a lásky.
starosta obce
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Narození :
V září se narodil :
V říjnu se narodili :

Vítězslav RECMAN
Tereza MIKULICOVÁ
Alexandr HLAVICZKA
Simona ŠULÍKOVÁ
Tomáš BURY
V listopadu se narodila : Eliška SZOTKOWSKÁ

V prosinci se narodily : Izabela DUDZIK
Valentina DUDZIK
Magdalena POLOKOVÁ
Novým občánkům přejeme mnoho zdraví, lásky a
pohody do jejich prvních krůčků životem.

Jubilanti :
V říjnu oslavili :
V listopadu oslavili :
V prosinci oslavili :
V lednu oslavili :

V únoru oslavili :

František SMELIK
Jan MICHEL
František JUZOF
Rudolf VOJTYLKA
Anežka POHLUDKOVÁ
Ludvík MICHEJDA
Josef MUSIL
Anna SIKOROVÁ
Eduard SIUDA
Anna MROZKOVÁ

V březnu oslavili :

Helena KULOVÁ
Aloisie STENCHLÁ
Anna CZOPNIKOVÁ
Jan PUSTÓVKA
Libuše SCHNAPKOVÁ
Helena POPKOVÁ

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

Úmrtí :
V prosinci nás opustili : Dagmar VYBÍRALOVÁ
Aloisie SZPANDRZYKOVÁ
Vladislav SACHA
V lednu nás opustili : Jan ČMIEL
Marta PINKASOVÁ
Tadeáš PALA

V únoru nás opustil :

Pavel KRAMOLIŠ

Projevujeme zarmouceným rodinám,
blízkým a přátelům upřímnou soustrast.

všem

Tímto se omlouváme za nezveřejnění výše uvedených informací v minulém vydání Chotěbuzského zrcadla.
Děkujeme za pochopení.

Charitní pečovatelská služba nen í Poděkování za Tříkrálovou sbírku
Vážení občané Chotěbuzi, dovolte mi, abych
synonymem bezmoci, ale pomoci
Charita Český Těšín nabízí pomocnou ruku
nemocným, nemohoucím, seniorům a všem, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Našim
klientům umožňujeme překonávat nepříznivou
situaci a zůstat co nejdéle v jejich domovech.
Našim klientům pomáháme při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu (pomoc při
oblékání, podávání stravy, přemísťování), při
osobní hygieně, při zajištění chodu domácnosti
(úklid a údržba domácnosti, zajištění nákupu,
doprovod). Rozsah poskytované služby si volí sám
uživatel a úhrada úkonů se řídí ceníkem, který je
také součástí smlouvy o poskytnutí služby;
maximální hodinová sazba je 100,- Kč za hodinu.
Charitní pečovatelská služba je poskytována v
pracovní dny od 7:00 do 15:30. Více informací
službě podá Alena Onderková, 603 287 059.
Mgr. Martin Hořínek

Vám,
jménem Charity Český Těšín poděkoval za letošní
Tříkrálovou sbírku. Už pojedenácté chodili charitní tříkráloví
koledníci dům od domu, roznášeli požehnání a pokoj do
našich domovů, rozdávali cukříky a kalendáříky, a při té
příležitosti vybírali finanční prostředky na pomoc lidem v
nouzi a podporu charitního díla. V Chotěbuzi byly letos
rozpečetěny a zapečetěny 4 pokladničky a koledníci u Vás
vykoledovali 40.277,-, což je o 506,- korun více než v
loňském roce. Celkově bylo v rámci Charity Český Těšín
zapečetěno 167 pokladniček a výnos koledování činil
880.901,- Kč, což je 9% nárůst vykoledované částky v
porovnání s rokem 2010. Kompletní výsledky Tříkrálové
sbírky jsou k dispozici na webových stránkách Charity
Český Těšín – ceskytesin.caritas.cz.
Chtěl bych Vám touto cestou poděkovat za štědré přijetí
charitních koledníků. I tímto způsobem nám pomáháte
naplňovat naše poslání, kterým je pomoc lidem v nouzi.
Mgr. Martin Hořínek, ředitel Charity Český Těšín
4

Hláska u zámku v Chotěbuzi
Zahájení sezóny 2011 bude od 1. května
Provozní doba pro vstup do hlásky:
Sobota 10:30 – 16:00
Neděle 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)

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ - informuje
Dárci ocenění Stříbrnou plaketou MUDr. Jana Jánského za 20 bezpříspěvkových odběrů krve v období od
01.11.2009 – 31.10.2010 jsou: POLOK LIBOR a KAVICKÝ RUDOLF

PŘÍSPĚVKY ORGANIZACÍ A INSTITUCÍ
Vánoční koncert
Dne 19.12.2010 se uskutečnil Vánoční koncert.
Sváteční odpoledne nám mile zpříjemnil repertoár
pěveckého sboru SOUROZENCI. I když se snažíme
dělat kulturní akce pro všechny věkové kategorie, byli
jsme překvapeni, oproti jiným akcím, malou účastí na
tomto koncertu.

Divadelní představení
Dne 13.3.2011 jsme si pozvali do SKS na nedělní
odpoledne smíšený pěvecký soubor SUCHA z Horní
Suché. Představení se skládalo ze dvou částí. V první
nám zazpívali písně o Těšínsku, v druhé nás pobavili
humorné kabaretní scénky a písně.
Chtěla bych rovněž touto cestou poděkovat panu
Stanislavu Harokovi, který nám věnoval svůj čas a
ozvučil nám toto představení a Vánoční koncert.

Obecní ples
V sobotu 22. ledna 2011 se v prostorách SKS konal 9. ročník reprezentačního plesu obce Chotěbuz. Tentokrát
roztančila taneční parket skupina MUSIC BAND ORCHESTRA PARTY. Díky štědrosti sponzorů mohla být
připravena bohatá tombola s více než 140 cenami. Chtěla bych tímto poděkovat sponzorům za jejich podporu a také
všem, kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli. Výtěžek z plesu je kulturní komisí použit na organizování
dalších kulturních a sportovních akcí např. dětský den, divadelní představení a pod.
Děkujeme Těmto sponzorům: • Kulturní výbor OÚ • Vodomont Leonard Podzemný • FOOM - bezpečnostní
agentura Peter Šulík • Koeximpo • PB car • Myslivecké sdružení • VOP group s.r.o. • Ing. Werner Bernatík
• Ing. Marián Matloch • MADONA sklo • Realitní kancelář Jan Czernek • M-9 Ivan Chalupa • PC Connect
Bogdan Waclawik • SILESNET • Manželé Kajfoszovi • Autoservis Czudek s.r.o. • Rybí dům • Nelshen
• FINIDR • Broda Gustav • Stolařství Česla Franiok • Prádelna LOTOS • DDD Buzková, Kohutková • RELA
Renata Lázničková • Miroslav Michejda • EURORESTAURANT Luděk Michejda • Stáj u Luka • AKORD
květinářství - Silvie Petrášová • Pojišťovna Generali – p. Junga • BROKAR • Ing. Jiří Vojtylka • Potraviny BACI
• Těšínská jatka • Tothová Jana • Drůbežárna Podobora • ČMSS Michejdová Marie • Morcinek - stavební firma
• Farma Stonava p.Koch • CHOTNET - Popek Rostislav • Hračky Francuzová Dagmar • Martin Červ - zemní a
výkopové práce • Bochenek Pavel • AGROS Ing.Fatura • Stolařské práce p. Chlebík • Hypoteční a úvěrové
centrum – R.Kidoň • Manželé Mrozkovi • Veolia Transport Morava • POLO - velkosklad potravin - Milan
Zbranek • Český svaz včelařů MO Český Těšín • Jan Branny
Za kulturní výbor Šárka Tothová
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KULTURNÍ VÝBOR VÁS
ZVE / ZAPRASZA NA
Smažení vajeciny
/
ž
Smazenie
jajecznicy
i
+
5. ročník soutěže
O zlatou kosu /
O złota kose
`
`
V SKS dne 21.5.2011 - s vlastní kosou

hodnotí se rychlost a kvalita pokosu. Zájemci o účast v soutěži,
přihlaste se na OÚ do 16.5.2011, tel.: 558 733 131.

Detský
den /
ž
Dzien
í Dziecka
který se bude konat v SKS dne
18.6.2011
Můžete se těšit na:
☺ kolotoče
☺ jízdu na koních
☺ občerstvení
☺ diskotéku

Za kulturní výbor Šárka Tothová

Sbor dobrovolných hasičů Pozvání na bohoslužby do kaple v Chotěbuzi
Ewangelicki Kościół AW w RCZ
Zpupná Lhota – Podobora a Luterański
Nabożeństwa – Kocobędz
Chotěbuz

17.04.2011
10:00
Děkuji všem členům a příznivcům za
08.05.2011
10:00
aktivní pomoc při organizování společného
05.06.2011
10:00
hasičského plesu, který se konal 12. února
2011. Rovněž děkujeme všem sponzorům,
kteří přispěli do tomboly věcnými cenami a
tím se zasloužili o bohatou tombolu.
Našimi sponzory byli: • Cassel s.r.o. – p. Cassadio • Fa DDD – Deratizace, Kohutova, Buzková • Obchod
Harokovi • Obchod Rela – p. Lázničková • Alda – Top, s.r.o. – H Žukov • pí. Walková – Kosmetika • Staj u
Luka – pí. Poledniková • Rybí dům – manžele Šotkovšti • Fa. Kumax • Euro-restaurant p. Michejda • Farma
Stonava – p. Koch • pí. Kačmarčiková – Kosmetika • Obchod Baci • Pizzeria Verdi s.r.o. • pi. Smetanová –
Kadeřnictví • Hasiči H. Žukov – p. Walica L. • Agross s.r.o. • Fa FOM plus • VOP GROUP s.r.o. • Autoškola –
pí. Richterová • p. Hanzel • Fa Vorel • p. Fraňok – stolařství
Rovněž srdečně děkujeme i hasičům, za jejich osobní dary do tomboly a těšíme se s Vámi na příští hasičský
ples, který budeme pořádat dne 11. února 2012 .
Jednatel

K n i h o v n a - Knižní novinky srpen 2010 – březen 2011
Román společenský a psychologický
Lark, Satan: V zemi bílého oblaku. 1. díl rodinné ságy
z Nového Zélandu. - Londýn 1852. Dvě mladé ženy se
vydávají na dlouhou plavbu. Na Novém Zélandu je čeká
nový život a budoucí manželé, o nichž téměř nic nevědí.
Naleznou na druhém konci světa očekávané štěstí a lásku?
Lark, Satan: Maorčina píseň. 2. díl rodinné ságy z
Nového Zélandu. - Z hrdinek 1. dílu jsou zralé ženy.
Hlavními postavami pokračování rodinné ságy jsou jejich

vnučky. Každá je úplně jiná, ale obě se zamilují do
jednoho muže, záhadného Ira.
Hart, John: Poslední dítě - Třináctiletý Johny měl
dokonalý život – vřelý domov, milující rodiče a také
dvojče, Alyssu. Jednoho dne Alyssa zmizela z chodníku
na jedné opuštěné ulici. I po roce se Johny cítí izolo vaný a
osamělý. Ve snaze nalézt svou sestru riskuje vše.
Jones, Sadie: Štvanec - Příběh nabízí portrét viny a
vykoupení. Autorka dokáže zachytit ty nejniternější pocity
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hlavních hrdinů a podívat se na stejnou věc z různých
úhlů pohledu.
Jones, Sadie: Malé války - Hal a Clara se seznámí
ještě při Halově studiu na vojenské akademii.Clara
později i s malými dcerkami následuje svého milovaného
manžela tam, kam ho armáda pošle. Pobyt ve vojenském
ležení na Kypru se pro jejich vztah stává vážnou
zatěžkávací zkouškou.
Révay, Theresa: Bílá vlčice - Příběh osudové lásky na
pozadí historických události otřásajících Evropou 20.
století. Od první světové války přes bolševickou revoluci
v Rusku až k nejkrutější válce, kterou svět poznal.
Hraběnka Osolinová opouští Rusko za velmi
dramatických okolností. Jejím cílem je Paříž. Zde se
setkávají umělci z celého světa
Ebershoff, David: Dánská dívka - Románové
zpracování skutečného příběhu malíře Einara Wegenera a
jeho manželky Grety. Začíná nevinnou prosbou o pomoc,
aby se rozvinulo ve strhující vyprávění o neobvyklé lásce,
osobní svobodě a odvaze vzepřít se obecnému mínění.
Green, Jane: Druhá sezóna - Kit s Adamem se po
patnácti letech manželství rozešli. Kit ztratila svou lásku,
kamaráda i vlastní identitu. Rok po rozvodu se zdá, že se
její život zase dostal do správných kolejí. A pak ji její
instruktorka jógy Tracy seznámí se Stevem. Je Stev
opravdu tak skvělý? Dá se Tracy vůbec věřit?
Soukupová, Petra: Zmizet - Soubor tří rozsáhlých
povídek, kde hlavním tématem jsou rodinné v ztahy.
Hachfeld-Tapukai, Christina: Nebe nad Karakal Další osudy bílé ženy samburského válečníka z knihy S
láskou lvice. Autorka se rozhodla vylíčit své další osudy
na divokém severu Keni.
Sesekl, Kitty: Pouto krve - Madeleine je dcerou
kubánské šamanky, ale sama černé magii nedůvěřuje.
Nový život začíná v Anglii, kde pracuje jako
psychoterapeuta. Její nová klientka, týraná žena
ukrajinského mafiána, vypadá jako obyčejná pacientka.
Jak její terapie pokračuje, Madeleine poprvé v životě
zvažuje, zda využít své temné nadání.
Longhe, Amiens de: Zahrada starých tajemství Román má dvě hrdinky – lékařky, jejichž životní osudy se
prolínají prostřednictvím dcery. Jedna ji porodila a druhá
vychovala. Navzájem o sobě nevědí. Žijí každá v jiné
zemi, ale strach z odhalení se vine jejich životy jako
zápalná šňůra. Po mnoha letech nevinná poznámka
zapůsobí jako rozbuška.
Viewegh, Michal: Biomanželka - Dula je zprvu jen
průvodkyní manželčiným těhotenstvím a porodem. Svou
rodičku však neopouští ani poté, takže následujících sedm
let s Hedvikou a jejím manželem bydlí. To je výchozí
situace „zdánlivě humoristického“ románu, upřesňuje
autor. „A nemohu bohužel popřít, že je to román částečně
autobiografický.“
Brontë, Emily: Na Větrné hůrce – Wuthering heights,
Zrcadlový text anglicko-český pro mírně pokročilé. Slavný román se odehrává v tajuplném prostředí samoty
uprostřed mokřin, kam přichází nový nájemce, aby
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nečekaně prožil strašidelné noční dobrodružství a začal
pátrat po osudech nevlídných a drsných obyvatel
usedlosti.
Brintë, Charlotte: Jane Eyre, Zrcadlový text anglickočeský pro mírně pokročilé. - Jana nepoznala rodičovskou
lásku, krutí příbuzní ji umístili do sirotčince. Tam dívka
žila v nuzných podmínkách, ale získala vzdělání. Dostane
práci vychovatelky na panství pana Rochestra a rozhodne
se tam zůstat. Jenže dům skrývá mnohá tajemství a
hrozby.
Příběhy s napětím
Johnson, Jane: Tajemství berberského amuletu Isabelin odcizený otec, archeolog, umírá a zanechává jí
krabici, kde nachází nějaké papíry a záhadný africký
amulet. Spojitost s ni však zůstává nejasná, dokud se
nevydá na cestu do Maroka, aby zjistila, jak se amulet
dostal do rukou jejího otce. Když se amulet poškodí a
Isabele málem přijde o život, zvědavost ji úplně ovládne.
Marni, Nicola: Tallinnské spiknutí - V Mnichově za
záhadných okolností přijde o život mladá lékařka. Podle
policie spáchala sebevraždu. Její přítel, agent vojenské
zpravodajské služby, jenž se nedlouho předtím vrátil z
vojenské mise v Afganistanu, v její dobrovolnou smrt
nevěří a začne pátrat na vlastní pěst.Ve stejné době narazí
studentka Graziela v Římě na temné tajemství, které jí
přivodí hluboký šok.
Berry, Steve: Rukopis Karla Velikého - Cottonu
Malone bylo deset let, když jeho otec zahynul při havárii
ponorky, které velel. Žádné přesnější informace rodina
nedostala,a tak se je Malone rozhodne získat nyní, s
použitím svých kontaktů na nejvyšších místech.
Cabot, Meg: Slepá vášeň - Scenáristka Lou se cestou
na natáčení v aljašské divočině musí mačkat v helikoptéře
s tím posledním, o koho by stála. Jack Townsend, sex
symbol Hollywoodu a nafoukaný sukničkář. Ovšem jen
do chvíle, než se z pilota vyklube nájemný zabiják…
Vojensko-politická literatura
Kessler, Leo: Potopený konvoj - Výcvik spojeneckých
armád připravujících se k útoku přes Kanál se blížil ke
konci. Avšak zkušební vylodění na devonském pobřeží
dopadlo katastrofálně. V tento den zahynulo 638
amerických vojáků a zničeno bylo mnoho materiálu
včetně tanků.
Hyman, Mac: Hrůza padá na seržanty - Will, chlapec
ze zapadlé farmy v Georgii, připomíná našeho dobrého
vojáka Švejka v americkém vydání. Jeho kariéra v
letectvu Spojených států je sérií komických situací a
maléru pro všechny kolem, nejvíce na seržanty Kinga.
Historický román
Vondruška, Vlastimil: Sběratelé ostatků - Martin ze
Stvolna se vrací z Francie do Prahy, aby dokončil studia
na nově založené universitě. Ani zde nemá možnost školu
dokončit. Stane se služebníkem císaře Karla IV. A je
pověřen úkolem získávat pro něj vzácné relikvie. A opět
putuje Evropou.
Vondruška, Vlastimil: Zloději ostatků - Pokračování
příběhu o mladém zemanovi, trubadúrovi a obchodníkovi

s ostatky Martinovi ze Stvolna. Martin nalézá svou
manželku Johanku, kterou považoval za mrtvou, jenže
osvobodit ji z kláštera není snadné.
Vondruška, Vlastimil: Vládcové ostatků - Karel IV.
Chystá korunovační římskou jízdu do Itálie. Rytíř a
trubadúr Martin ze Stvolna má předstoupit v Avignonu
před inkviziční tribunál, ale prchá a v přestrojení se vrací
do českého království. Znovu se setkává se svou ženou,
kterou miloval.
Příběhy pro ženy
Birker-Mahler,
Freda:
Tajemství
perlového
náhrdelníku - Hosté a pán domu bezmocně sledují
zhroucené tělo krásné Isabelly. Lory celou záležitost
pozoruje bez sebemenší lítosti, dokonce pociťuje jistý
triumf. Je přesvědčená, že má hraběte zcela ve své moci.
Šňůra perel ovinutá kolem Isabelina krku skrývá tajemství
a Lora se domnívá, že je zná.
Laurens, Stephanie: Tajná láska - Žádný gentleman z
rodu Cynsterů neodepře pomoc dámě v nouzi. Ale jeho
ochranná náruč stojí skandálně vysokou cenu.Gabriela
požádá o pomoc tajemná hraběnka s tváří pod závojem.
Nedokáže ji odmítnout.
Zink, Michelle: Proroctví sester - První díl gotické
fantasy série situované do Ameriky 19. století. Dvojčata
Lia a Alice právě osiřela. Lia objeví na zápěstí tajemné
znamení. Objeví knihu, ve které si přečte temné proroctví
varující před příchodem Ďábla na svět.
Mead, Richelle: Vampýrská akademie I. – V. díl Morojská princezna Lissa a její nejlepší kamarádka Rosse
uprchly ve smrtelném strachu z vampýrské akademie, ale
po dvou letech byly vypátrány tajemnými strážci a
odvlečeny zpět. Ocitají se v obrovském nebezpečí,
protože na akademii se mohou pohybovat nebezpeční
Strigoňové. Ti chtějí Lissu zničit, protože je překážkou
jejich plánu na ovládnutí světa vampýrů.
Körnerová, Hana Marie: Láska a zášť - Dva šlechtické
rody z jižní Francie vedou dlouholetý nesmiřitelný boj.
Kdysi šlo jen o hraniční pozemky, pak se přidal únos
nepřítelovy dcera, ztráta cti i majetku. Nepřátelství
přerůstá ve smrtelnou zášť. Ponížená strana touží po
pomstě. Než ji stačí vykonat přichází revoluce a viník
prchá do ciziny.
McNaught, Judith: Jednou a navždy - Victoria žije s
rodiči a mladší sestrou v americkém městečku a miluje
svého přítele z dětství Andrea. Rodiče však při tragické
nehodě zahynou a obě dívky musí odjet k příbuzným do
Anglie, navíc každá do jiné rodiny.
Stainforth, Alexander: Lady Jane. Souboj srdcí Čtvrtý díl Ságy temné vášně.
Hry. Poezie
Gogol, Nikolaj Vasiĺjevič: Revizor - Satirická
komedie se baví hloupostí a nevzdělaností úředníků v
provinčním ruském městečku, kteří naletí falešnému
revizorovi Chlestakovovi. Ten nestydatě využívá jejich
zkorumpovanost, úplatkářství a podlézavost.

Příběhy pro děti a mládež
Davis, Jim: Garfield v plné parádě - Vázané kniha
čtvercového formátu obsahuje dva příběhy, které původně
vyšly černobíle: Garfield váží slova a Garfield slizne
smetanu.
Smith, L. J.:Upíří deníky. Soumrak - Temnota se šíří
městem. Damon, který býval vždy lovcem, se sám stává
kořistí – obětí zlomyslného stvoření, které dokáže
ovládnout jeho vůli a které touží po Elenině smrti.
Smith, L. J.: Upíří deníky. Návrat - Elena se vrací zpět
do světa lidí. Za pomoci svých přátel a milovaného
Stefana si užívá znovu nabyté radosti ze života.
Paver, Michelle: Lovec duchů - Napínavý závěr
pravěké báje, patřící k nejvýraznějším dílům britské prózy
pro mládež, zavádí čtenáře do přízračného světa mladší
doby kamenné a líčí všední radosti i obavy pravěkých
lovců ze severu Evropy
Haderlain, Ute: Čtení na dobrou noc - Čtení na dobrou
noc s velkými písmeny. Čtení před spaním. V této knize
se seznámíte se zvířátky žijícími na statku a také se
dozvíte leccos o vozidlech a strojích, k teré zde používají.
Veselá zvířátka - Poznejte nové zvířecí kamarády,
pejska Pantoflíčka, bobříka Poldíka a koťátko Obláčka.
Brezina, Thomas: Šíleně divocí andílci. Andělé se
smějí čím dál víc - Vicky je zamilovaná, ale
bezvýchodnější láska než ta její patrně neexistuje. Jediná
možnost, která jí zbývá, je vzdát se pozemského života a
stát se andělem.
Peinkofer, Michael: Team X-treme. První mise
všechno nebo nic. - Mladí taní agenti bojují za pravdu a
spravedlnost. Team X-treme se seznámí s klukem, který
očividně ztratil paměť, ale pamatuje si své jméno.
Twain, Mark: Tom Sawyer – A Hymn to Boyhood,
Zrcadlový text anglicko-český pro mírně pokročilé. Román Marka Twaina zasazen do prostředí zdivočelé
krajiny kolem řeky Mississippi, je strhujícím způsobem
převyprávěn pro dnešní čtenáře. Tom Sawyer, rebel,
odvážlivec a vůdce gangu, je jedním z rozených
dobrodruhů. Během nudného léta na malém městě sní o
tom, že se stane pirátem, cestovatelem nebo zločincem.
Miller, Karin: Případ Causo - Na jízdárně rodiny
Martenových se zotavuje po těžké autonehodě
šestnáctiletá Šarlota, upoutaná na invalidní vozík. Dívka
odmítá veškerou pomoc, nemluví a nechce spolupracovat
při hippoterapii. Členové detektivní kanceláře Podkova
chtějí zjistit, co se vlastně stalo.
Naučná a vzdělávací literatura pro dospělé
Korán – obsahuje bibliografie a rejstřík
Procházka, David: Nebojte se počítače. Pro Windows
7 a Office 2010.
Herre, Franz: Marie Luisa. Napoleon byl její osud.
Olšovský, Jiří: Angličtina. Věty a fráze pro každou
situaci.
Gilbert, Adrian: Odstřelovač.
Fritzsche, Doris: Vaříme zdravě a rychle pro
diabetiky. 90 chutných jídel připravených za 30 minut.
Jana Fajkusová – Místní knihovna Chotěbuz
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ZŠ a MŠ informuje
Mateřská škola
V tomto školním roce opustí naši MŠ 11 dětí. Je to největší počet za dlouhou dobu. Vyhlásili jsme tedy zápis
do MŠ na školní rok 2011/2012 a bude probíhat do konce dubna 2011. Chtěla bych upozornit všechny případné
zájemce, aby návštěvu MŠ neodkládali, protože už nyní máme zapsaných 10 dětí, zbývá tedy posledn í volné místo.
Eva Hajduková

Základní škola - Ze života školy
Zápis do 1. ročníku.
Těšili jsme se na 6 školáků. Měli jsme nachystány
dárky. Děti ze školy v převlečení za šmouly provázely
budoucí prvňáčky školou a všemi zábavnými úkoly,
které na ně čekaly.
Trošku nás zklamalo, že ne všechny chotěbuzské
děti přišly k nám do naší krásné školy.
Karneval
V únoru se již tradičně konal karneval. Děti přišly
krásně nastrojené a po nezbytném focení jsme se pustili
do tance a soutěží. Krásně jsme si to užili. Pouze paní
učitelky již na konci ztrácely hlas.
Hasiči
Další naší tradicí je setkání s hasiči. I tentokrát k
nám zavítali s besedou a inspirovali nás k tvorbě
soutěžních obrázků.

Chcete vidět výuku v malotřídní škole?
Pak se přijďte podívat!

Den otevřených dveří
Který se koná dne 16. května 2011 od 8.00 hodin.
Vystoupení pro důchodce
Několik žáků naší školy si připravilo na setkání
důchodců představení. Zazpívali písničky, přednesli
básně a zahráli na hudební nástroje.
Jarní projekt s vynášením Moreny
Desátého dubna byla smrtná neděle a v pátek před
tímto svátkem vždy vynášíme Morenu. Ani tento rok
tomu nebylo jinak. Kolem jedenácté hodiny, kdy jsme
ukončili projekt, jsme se vypravili k rybníkům a tam se
definitivně rozloučili na několik měsíců se zimou.
Tak takováhle krásná trička jsme si vyrobili
v pracovních činnostech.

Srdečně zveme naše milované maminky,
babičky, tety, ale také tatínky, dědečky, strejdy,
sousedky i sousedy, prostě všechny občany
Chotěbuze na

DEN MATEK
Který se uskuteční dne 8. května v 15.00 hodin
v sále kulturního domu v Chotěbuzi.

TJ Sokol - informuje
Š A C H Y - V okresním přeboru družstev se nám až na výhru z Orlovou D 7:1 vůbec nedařilo a skonči li
jsme na posledním místě se třemi body. Po 20-ti letech sestupujeme do poslední soutěže.
Body hráčů: Kyjonka 5,5; Křikava 4; Chmiel F. 3,5; Knopp 3; Poncza a Wardas 2,5; Chmiel J . 2; Budnik 1;
Kwasek, Szotkovski a Istel 0,5; Tesarczyk 0. Tréninky: první pondělky v měsíci od 15:00 do 18:00 hodin v SKS
Chotěbuz.
Chmiel Jan

Chotěbuzský kopec
Zveme všechny, kteří milují jízdu na kole, na 35. ročník cyklistického závodu „Chotěbuzský kopec“, který se
letos bude mimořádně konat v sobotu 7. května. Zápis bude probíhat u „Eura“ od 8:15 hod., startovné pro nečleny
TJ Sokol činí 30,- Kč. Pro děti je povinná cyklistická přilba. Závod je určen pro všechny cyklisty od 3 let, horní
hranice není stanovena. Pro vítěze jsou připraveny diplomy a drobné ceny, pro všechny pak malé občerstvení. Pro
doprovod a diváky bude otevřen bufet.
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Šibřinky 2011
V sobotu 19. února se tradičně, v prostorách sportovně kulturního střediska, konaly Sokolské šibřinky. K tanci
a poslechu hrála kapela Sonáta z Karviné pod vedením pana Vieslava Farany. Během večera hosty bavila nejen
kouzelnice Radana Vozňaková, ale i taneční skupina Elán. V prostorách malého sálu přispěl k dobré náladě svou
hudbou známý třinecký Dj Roman Grigar. Díky štědrosti sponzorů byla pro návštěvníky připrave na bohatá tombola
s hlavní cenou LCD televizí. S podporou členů i nečlenů naší tělovýchovné jednoty se nám podařilo zorganizovat
krásný společenský večer. Všem, kteří se na přípravě a průběhu plesu podíleli, vřele děkuji.
Zvláštní poděkování patří těmto naším sponzorům: • Servis chlazení Dostál s.r.o. • Alfa Autosklo Skoupil Martin • Akord květinářství • Autoservis Czudek, prodejce ŠKODA, KIA • Barny Team – voda, topení,
plyn • pí. Baronová • CAMMI - Výroba nábytku • Casel s.r.o. – montáže, projekce, revize, prodej • Fa. DDD Deratizace - Kohutková, Buzková • Eneza – montáž a oprava energetických strojů a zařízení • Euro Restaurant •
Generali – pojišťovna • ChotNet - Popek Rostislav – poskytovatel připojení k internetu • Krijcos - sport bar • pí.
Lašková • 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 • Penzion u Půdy, pí. Gašparová, Třinec • Prodejna Harok • Prodejna masa - Jan Bielesz • Rela - Renata
Lázničková - prodejna se smíšeným zbožím, Chotěbuz • Rybí dům – Jana Szotkowská, Jiří Szotkowský • Salon
Černá Madonna - Petra Kohutková • Szarzec - Stavební, montážní firma • pí. Szewienczková – manikůra • TJ
Sokol Chotěbuz • Vedení účetnictví, mzdová agenda - Konieczná Leona
Konieczny, předseda TJ

Sokol - stolní tenis
V těchto dnech končí soutěže regionálního přeboru sezóna 2010 - 2011 s tímto umístěním družstev viz. tabulky.
Regionální přebor mužů
Tabulka po 26. kole - Základní část
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Sokol Dětmarovice A
Baník ČSA Karviná A
KLUBsten Karviná C
Slovan VOKD Darkov B
Sokol Chotěbuz A
SKST Český Těšín B
Sokol Záblatí A
CSVČ Havířov A
SKST Baník Havířov E
Sokol Dětmarovice B
KLUBsten Karviná D
Slovan VOKD Darkov C

Utkání
21
21
20
20
21
20
21
20
21
21
20
20

Zápasy Body
291:87
60
251:127
51
221:139
50
229:131
48
220:158
47
197:163
40
148:230
38
170:190
36
154:224
35
139:239
34
97:263
28
97:263
25

Regionální soutěž mužů
Tabulka po 26. kole - Základní část
Poř.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

TTC Siko Orlová E
SK Slávia Orlová C
Sokol Chotěbuz B
Sokol Rychvald A
SKST Baník Havířov F
SKST Český Těšín C
TJ Bohumín A
CSVČ Havířov B
SKST Český Těšín D
KLUBsten Karviná E
Baník ČSA Karviná B
KLUBsten Karviná F
Sokol Dětmarovice C
SK Slávia Orlová D

Utkání
24
24
25
25
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

Zápasy Body
322:110
71
360:72
68
315:135
65
271:179
61
273:159
57
250:181
53
221:211
49
232:200
48
176:256
45
177:254
40
163:269
35
86:346
29
100:332
28
95:337
27

Úspěšnost v mužstvu A - Zajonc Ervín 79,76 %, ing. Kidoň Radek 67,19 %, Suchý Tomáš 66,67 %, Szonowski Roman
36,36 %; úspěšnost v mužstvu B - Kachno Wiktor 86,11 %, ing. Erban Čestmír 80,00 %, Michejda Jaroslav 74,07 %, Herník
Tomáš 61,40 %.
Družstvo veteránů - vstupuje do 2 části Česko – Polské ligy veteránů EU region Český Těšín – Cieszyn. Termíny utkaní
8-9 kolo 15. května 2011 Haźlach PL, 10 kolo 25.května Chotěbuz. Mezinárodních turnajů veteránů se pravidelně zúčastňuje
Vincour Stanislav kde v kategorii nad 75 let obsadil 17 místo.
Družstvo mládeže – se zúčastňuje pravidelně Regionálních bodovacích turnajů - jsou to hráči: Kavický Jan, Urbaniecová
Veronika, Lukáš Pieszka, Patrik Pieszka.
V závěru sezóny 2010 – 2011 chceme poděkovat všem hráčům za vzornou reprezentaci naší TJ Sokol a zároveň obce
Chotěbuz.
Přehled utkání a další podrobné informace na http://www.tjsokolchotebuz.cz/ Rádi mezi sebou uvítáme všechny z obce,
kteří mají zájem o stolní tenis, nejen závodní, ale i rekreační.
Terminy tréninků
Úterý 15:00 – 16:30 hod. mládež
Úterý 16:30 – 19:00 hod. družstvo A-B –Veteráni
Středa 16:30 – 19:00 hod. smíšená družstva
Noga Stanislav
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Vážení členové TJ Sokol Chotěbuz,
jménem výkonného výboru si Vás dovolujeme pozvat na řádnou

VALNOU HROMADU
Tělovýchovné jednoty Sokol Chotěbuz,
která se uskuteční v neděli 1. května 2011
od 15.00 hodin v sále kulturního domu Chotěbuz.
Valná hromada je svolána výkonným výborem v souladu s platnými
stanovami a to s následujícím navrženým programem jednání:
1. Zahájení
5. Volby do výboru a komisí
2. Zpráva o činnosti TJ za rok 2010
6. Diskuse
3. Zpráva o hospodaření TJ za rok 2010 7. Závěr
4. Zpráva revizní komise

Zveme všechny srdečně na p o u ť
do Kaple Zpupná Lhota,
která se bude konat
v neděli 22. 5. 2011 v 9.15 hod.
Mše svatá bude česko-polsky.
Serdecznie zapraszamy na o d p u s t
do Kaplicy Ligota,
który odbędzie się v niedzielę
22. 5. 2011 o godzinie 9:15.
Msza swięta będzie odprawiona w
języku czesko-polskim.

Tuto pozvánku bychom rádi doplnili o osobní pozvání s žádostí,
pokud Vám bude termín alespoň trochu vyhovovat, o Vaši účast.
Vyjádříte tím i svůj vztah k našemu oddílu. Před zahájením programu
bude probíhat placení členských příspěvků, po programu bude připraveno
občerstvení.
Na společné setkání se těší
Oto Konieczny, předseda a Marie Bohdálková, místopředsedkyně

„Victorią dookoła świata”
Bal PZKO-wskich kół Kocobędza i Ligoty, który odbył się 15 stycznia 2011 roku pod tytułem „Victorią dookoła świata”
udał się jak zawsze na 100%.
Organizatorzy balu obu kół wywiązali się ze swego zadania znakomicie. Prace przygotowawcze rozdano odpowiednim i
doświadczonym już PZKO-wiczom, którzy od wielu lat troszczą się by trzysta balowiczów maxymalnie zadowolić.
Zagospodarowano trzy bary, gospodę, stoisko z 350 kwiatami, kotylionami i z domowymi ciastkami. W kuchni panie
przygotowały do wyboru cztery rodzaje dań z całego świata.
„Zaszulano” 3900 losów i wystawiono 120 nagród. Dom Kultury w Kocobędzu był jedną dużą kulą ziemską, widocznie
podzieloną na kontynenty. Kapitan statku „Victoria” Tadek Wacławik zaprosił balowiczów do rejsu dookoła swiata.
Wypłynęliśmy jak inaczej z Kocobędza po Olzie poprzez Bałtyk wpłynęliśmy na światowe oceany. Po drodze można było
wstąpić do saloonu, afrykańskiego baru i potańczyć na dyskotece na Antarktydzie. W Europejskim barze wystawione były np.
wieża Eifela, smok Wawelski itp. W drodze na Mount Everest przechodzono koło muru i smoka chińskiego, misia pandy i
strzelistych dachów Zakazanego miasteczka.
Kapela „Smolaři” jak zawsze niezawiodła. Gorolska kapela „Oldrzychowice” wspaniale bawiła gości wspólnymi
śpiewami.
Nad ranem odważnemu kapitanowi i coś niecoś zmęczonej załodze udało się przycumować w Kocobędzkim porcie.
Organizatorzy już dziś zapraszają na przyszłoroczny bal, który odbędzie się 14.1.2012 roku.

Organizatorzy balu
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REKLAMA A INZERCE

REKLAMA A INZERCE

Upečte si
Velikonočního beránka




Ingredience
300 g polohrubé mouky
5 vajec, oddělených
2 vejce navíc





250 g krupicového cukru
1 sáček vanilinového cukru
šťávu a nastrouhanou kůru z půlky
citronu
 2 rozinky
 máslo na vymazání formy
 moučkový cukr na poprášení
Postup
1. Vejce a žloutky ušlehejte v míse s oběma druhy cukru do pěny, přidejte citrónovou šťávu i kůru a mouku.
2. V jiné nádobě vyšlehejte z bílků tuhý sníh a lehce ho vmíchejte do těsta.
3. Těsto vlijte do „obličejové“ poloviny formy – důkladně vymazané a vysypané moukou, přiklopte a vložte do
trouby. Pečte zhruba pětatřicet minut na 200°C, až je beránek krásně zlatý.
4. Ozdobte poprašte moučkovým cukrem, vytvořte malé důlky a vložte do nich rozinky jako oči. Můžete ho také
přelít čokoládovou polevou (připravíte ji podle návodu na obalu) a nechat vychladit.
Poznámka
Plňte „obličejovou“ polovinu formy asi čtyři milimetry pod okraj, protože pečením těs to vyběhne. Pozor, formy
mají různý objem - recept proto možná budete muset přizpůsobit té své. Objem zjistíte pomocí hrnku na čaj
(vrchovatý má 250 ml). Z hladké mouky bude beránek mechovější, z polohrubé pevnější.
dobrou chuť přeje redakční rada
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