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Úvodní slovo starosty:
Vážení spoluobčané,

PF

dovolte mi, abych Vám jménem svým i jménem
obecního zastupitelstva popřál v novém roce vše
nejlepší.
Při ohlédnutí zpět bych se rád pozastavil u roku
předcházejícího. U roku, ve kterém se v naší obci narodily 4 děti, u roku, ve kterém se nám podařilo kompletně dokončit projekt Obnova zeleně, územní plán pro obec
Choteč, zrekonstruovat a vybudovat nové osvětlení ve směru na Ředice, vybudovat novou autobusovou zastávku v obci .
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i začátek
nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom během nastávajícího roku chtěli uskutečnit jak v soukromém, tak i pracovním životě. Je to však
i čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý rok zažili, vykonali
nebo nestihli udělat. Život člověka je sám o sobě pestrý a každého z nás postihly
jak zlé dny naplněné trápením, smutkem a nezdarem, tak i dny dobré, veselé, radostné a šťastné. A na tom dobrém je potřeba dále stavět, rozvíjet věci započaté
a nebát se překážek.
Do Nového roku Vám přeji více hezčích dnů než těch horších, více lásky než
nenávisti, více hojnosti a radosti, než smutku a trápení. Pevné zdraví a hodně
úspěchu v pracovním i osobním životě.
Martin Chvojka, starosta obce
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Z úřadu a zastupitelstva:
31. 10. 2012:
Kronikář obce pan Hála předložil zastupitelstvu návrh zápisu do kroniky za rok
2011. Zastupitelé obce zápis schválili.
Dále pan starosta seznámil zastupitelstvo s územním plánem obce. Zastupitelstvo potvrzuje ověření Územního plánu Choteč se zásadami územního rozvoje
Pardubického kraje a Politikou územního rozvoje ČR 2008, se stanovisky dotčených orgánů a se stanoviskem Krajského úřadu Pardubického kraje dle ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb.,o územním plánování a stavebním řádu,
ve znění pozdějších předpisů. Zastupitelstvo schvaluje, v souladu s §54 odst. 2
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zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpis a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění
pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí o námitkách k Územnímu plánu Choteč
uvedený v kapitole C – Odůvodnění Územního plánu Choteč. Zastupitelstvo
schvaluje v souladu s § 54 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, a § 171 a násl. zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, vydání Územního plánu Choteč.
Vydání územního plánu bylo jednomyslně schváleno.
Zastupitelstvo obce schválilo Rozpočtové opatření č. 4 v objemu příjmů 126 000
Kč a v objemu výdajů 126 000 Kč.
Starosta obce informoval zastupitele s plánem kulturních akcí do konce roku
2012.
Byla zahájena výstavba veřejného osvětlení ve směru do Dolních Ředic.
5.12.2012:
Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku
obce Choteč č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Zastupitelstvo dále projednalo a jednomyslně schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 obce Choteč – Požární řád.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5 v objemu příjmů
30 000 Kč a v objemu výdajů 30 000 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pravidla rozpočtového provizoria. Výdaje
rozpočtu se uvolňují do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2012 na každý
měsíc do doby schválení rozpočtu na rok 2013.
Starosta obce informoval zastupitele o účasti na zasedání zastupitelstva města
Sezemice, kde se projednávala výstavba bioplynové stanice v Sezemicích. Biostatice by měla být umístěna na hranici katastru naší obce. Pan starosta předal
dne 3. 12. 2012 na Město Sezemice petici občanů, kteří nesouhlasí s výstavbou
bioplynové stanice. Petici podepsalo 144 signatářů. Zastupitelstvo petici přijalo
a na jejím základě vyhodnotilo dopad výstavby a provozu Bioplynové stanice
Sezemice na životní prostředí a život občanů. Zastupitelé přijali toto usnesení:
Zastupitelstvo nesouhlasí s výstavbou Bioplynové stanice Sezemice. Dále zastupitelstvo nesouhlasí se zastavěním majetku obce Choteč, tj. pozemků č. 929 a č.
2002/1 v k.ú. Sezemice nad Loučnou, jichž se týká dosud nepravomocné rozhodnutí o umístění stavby – Veřejná vyhláška – Rozhodnutí – Územní rozhodnutí ze
dne 21.9. 2012 č.j. 4246/2012/OSÚÚP, sp.zn. 2084/2012/OSÚÚP/Wi. Zastupitelé
uložili starostovi bezodkladně písemně informovat o přijatých usneseních Město
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Sezemice, Městský úřad Sezemice, odbor stavebního úřadu a územního plánování a Krajský úřad Pardubického kraje, odbor majetkového a stavebního řádu.
Projekt obnova zeleně v obci Choteč – DOKONČEN
Kompletně byl dokončen projekt – Obnova zeleně, o kterém jsme Vás průběžně
informovali v předešlých vydáních zpravodaje.
Celkové náklady projektu činily 1 813 318 Kč včetně DPH. Obci byla poskytnuta
dotace od fondu životního prostředí ve výši 90 690 Kč a od Evropského fondu
regionálního rozvoje v částce 1 269 660 Kč. Zbylé náklady ve výši 455 050 Kč
hradila obec ze svého rozpočtu.
Věříme, že nová výsadba bude po dlouhou dobu krášlit naši obec.

Poplatky ze psů
a za svoz domovního odpadu
Do konce měsíce března budou na obecním úřadě každou středu od 17:00 – 19:30
hodin vybírány poplatky ze psů a svozu
domovního odpadu.
Výše poplatku zůstává jako v loňském roce stejná 500 Kč/osobu
a 100 Kč/za psa, za každého dalšího
psa 150 Kč.
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STOP

výstavbě bioplynové stanice v Sezemicích

Městský úřad Sezemice, odbor stavebního a územního plánování vydal dne 21.9.2012 na základě
žádosti Města Sezemice (dále Město) územní rozhodnutí o umístění stavby Bioplynové stanice
(dále BPS) Sezemice na pozemcích v katastrálním území Sezemice nad Loučnou (dále rozhodnutí). Na základě této informace o investičním záměru Města, který nebyl občanům podrobně
představen vznikla občanská iniciativa několika jednotlivců, kteří podali do uvedeného rozhodnutí
odvolání s tím, že výstavba nebyla před zahájením předmětného řízení schválena zastupitelstvem
města. Pro tento nesporný fakt a neinformovanost občanů vznikl petiční výbor „STOP výstavbě
Bioplynové stanice v Sezemicích “, který během krátké doby získal podpisy 404 signatářů (později
i 144 signatářů obce Choteč) a začal zjišťovat to , co měli občané dávno vědět. Tím spíše, že na
veřejném přestavení závěru výstavby BPS dne 5.11.2012, které následovalo po doručení petice
občanů, bylo konstatováno, že záměr je připravován již od roku 2007 .
Hlavním informačním zdrojem pro hodnocení projektu je tzv. Studie proveditelnosti (Feasibility
Study- dále Studie ), která musí obsahovat všechny aspekty záměru, včetně podrobné ekonomické
rozvahy uvažující kompletní investiční a provozní náklady, logistiku biomasy, programy látkových
výstupů, dopad na životní prostředí atd. K zásadním otázkám patří zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin.
Při hodnocení Studie (investice zpracování materiálových vstupů 18 000 t/rok) se ukázalo, že ekonomické vyhodnocení v přiložené Studii je provedeno v pevných cenách. Standardní ekonomické
vyhodnocení je nutné počítat v pohyblivých cenách a tím zohlednit vlivy změny výkupní ceny, vliv
růstu nákladů - ať už vlivem inflace nebo z jiných důvodů, vliv odpisů, změny cen energií, reinvestice, výdaje na event. platby daně z příjmů, které také nejsou součástí výdajů.
Studie dále postrádá vyhodnocení základních rizik projektu pomocí citlivostní analýzy (obvykle
na propad výroby, změny cen vstupů, změnu investičních nákladů, změnu podmínek financování,
výpočet minimální výkupní ceny, kterou projekt unese).
Bez ohledu na tyto nedostatky je na straně 15 Studie konstatováno, že při ceně stavby 168 693 140
Kč je plánována návratnost 14,5 let. Na veřejném přestavení odpadové bioplynové stanice, bylo
oznámeno a v mediích potvrzeno (časopise 5+2 dny Pardubicko ), že investice bude astronomických 280 000 000 Kč s proklamovanou návratností (ničím nepodloženou) 8 – 10 let ( ???) .
Proč ničím nepodloženou? Uvažovaná cena 168 693 140 mohla vycházet alespoň z projektu pro
rozhodnutí o umístění neschválení stavby, ale pro tuto novou cenu jsme nenalezli žádné rozumné
vysvětlení. Protože neexistovala žádná odpověď, provedli jsme srovnání s obdobnými investicemi.
Např. projekt v Jičíně, proti němuž vznikly 3 petice, je za 140 000 000 Kč, ale má zpracovávat
21 000 tun materiálových vstupů , tedy o 3 000 t/rok více než naše.
Pokud jde o moderní zahraniční technologii v BPS, se kterou měli zájemci možnost seznámit se
ve švýcarském Curychu hledali jsme odpovědi ve Studii, v dokumentaci pro územní rozhodnutí
a v projektu, kde je uvedeno, ………..“navržená technologie nebyla v ČR dosud použita a způsob
fermentace není naší legislativou popsán“………… Z uvedeného je zřejmé, že k tomu, aby BPS
splňovala švýcarské parametry, by bylo nutné koupit projekt, vč licence a „vše kolem“ by muselo
být také švýcarské, vč. disciplíny. Zvýšený zájem nás vedl k pozornému čtení Studie a projektu. Na
jedné straně je uváděno, že jde o přísně uzavřený projekt špičkové evropské úrovně na straně
druhé je na straně 9 Studie uvedeno následující. Citujeme: ……“materiál bude přímo z kamionů
vykládán a zpracováván, a dále bude ukládán ve stávajících silážních jámách, a to především pro
zajištění provozu stanice v zimních měsících, kdy nebude možné zajistit dodávku kukuřice a travní
siláže“………… Tyto silážní jámy jsou v areálu firmy Flor a podle závěrů zjišťovacího řízení KÚ
Pardubického kraje OŽPZ ze dne 29. 7. 2010 mají být prostorem pro uskladnění kukuřice a travní
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siláže přikrytým plachtou. Těžko si je představujeme, jako součást špičkového zahraničního projektu.
Vzhledem k absenci logistiky biomasy ve Studii, jsem se začali zabývat dnes největší překážkou
spojenou s provozem všech BPS, to je zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin. Ze
zahraničních pramenů víme, že je nezbyté zajistit je smluvně na celou dobu životnosti . Navštívili jsem několik provozovaných BPS, kde jsme se podrobně s touto problematikou seznamovali.
Nevynechali jsem ani BPS ve Vysokém Mýtě, která byla pořízena cca za 80 mil Kč, ale musela být
jako ztrátová prodána pro nedostatek zelené biomasy způsobené rostoucí cenou a nekázní dodavatelů. Smluvní zajištění dostatečných a kvalitních vstupních surovin po celou dobu životnosti
(ve Švýcarsku a Německu je to dokonce podmínka povolení stavby) je základním a existenčním
předpokladem pro následné kroky k realizaci zařízení.Vyjdeme-li z toho, že smlouvy absentují a že
se během času zásadně změnily poměry v důsledku výstavby BPS ve Dřítči, Rokytnu a Ostřetíně, je
tím otevřen zásadní a nový problém.Vstupy jsou s výjimkou biologického tříděného odpadu, který
měl v sezemické BPS tvořit cca 25 % vstupů v zásadě stejné. Z uvedeného důvodu a pro změnu
poměrů je podle nás BPS naprostou cestou do neznáma.
V oblasti životního prostředí máme po návštěvách ostatních BPS jasno v tom, že zápach se šíří při
sběru biologicky tříděného odpadu, při převozu vstupních materiálů, kolem příjmového objektu
a přípravě v něm, při manipulaci s fugátem a nelze zapomenout ani na zmíněné silážní jámy. Na
zápach není „žádná norma“, když jde o subjektivně vnímanou veličinu. Dovolte, abychom pravdivost tohoto tvrzení podpořili citací z rozptylové studie (str. 4 stanoviska ČIŽP ze dne 19. 7. 2010)
……….…“Na základě vypočtených špičkových hodnot koncentrací pachových látek zpracovatel
rozptylové studie konstatuje, že za nepříznivých povětrnostních podmínek může být v závislosti
na subjektivním pocitu a zdravotním stavu obyvatel v dotčené lokalitě vnímán pach z posuzované
technologie jako obtěžující „…………
Stavba je v dokumentaci pro územní rozhodnutí zařazena do kategorie: Skladování, úprava nebo
využívání nebezpečných látek (Příloha č. 1 zákona 100/2001 kategorie II , bod 10.1.) To vyvolává
otázku, proč je v základním materiálu Studii proveditelnosti zakotven požadavek na výstavbu
čističky odpadních vod (dále ČOV), ale v dokumentaci pro uzemní rozhodnutí již ČOV není (?).
Na straně druhé je z dokumentace pro územní rozhodnutí zřejmé, že v areálu budou i kontaminované dešťové vody z manipulační a výdejní plochy a je nebezpečí, že např. při přívalových deštích
může být kontaminován jen několik metrů vzdálený rybník. Rozpor mezi Studií a projektem jsme
zahrnuli do kategorie nejistot.
Výstupem z BPS je fermentační zbytek digestát a po oddělení tuhý separát a kapalný fugát. Před
povolením výstavby je nezbytné na celou dobu životnosti BPS uzavřít smlouvy (viz. zahraniční
praxe) s okruhem těch, komu bude separát a fugát na pole dodáván. Jakým způsobem je zajištěn
odvoz a další využití digestátu, který často provozovatelé prezentují, jako kvalitní organické hnojivo (ač v odborných kruzích nepanuje jednota) není zřejmé. Digestát rozvážený po polích a loukách
při nezodpovědné aplikaci znamená také konec výskytu drobné zvěře v takovéto lokalitě. Zemědělci chovají nedůvěru v jeho kvalitu a příliš o něj nestojí (viz údaje z tisku).
Investor musí při sjednávání smluv, které zde chybí uvažovat, že lokality Sezemice, Kladina, Časy
a Lukovna spadají dle nařízení vlády ČR č. 262/2012 ze 4. 7. 2012 do tzv. „Zranitelných oblastí“, ve
kterých je užívání dusíkatých hnojivých látek velmi limitní a platí zde přísné zásady střídání plodin
a provádění protierozních opatření. Žádné smlouvy v uvedeném směru neexistují a chybí i v zahraničí povinné Programy uložení digestátu.
Jednou z klíčových otázek je zvýšení dopravní zátěže v Sezemicích i Chotči v souvislosti z provozem BPS. Je nesporné, že již dnes je zátěž především v Sezemicích na hranici snesitelnosti a pro
obyvatele podle průjezdové silnice často deprimující. Z uvedeného důvodu není namístě počítat,

7
o kolik vozidel doprava ještě naroste, ale je správné zeptat se občanů, zda o další nárůst dopravy
stojí. Svůj negativní postoj již vyjádřili v peticích. Již dnes je frekvence dopravy taková, že v určitém
čase musí chránit život občanů Sezemic na přechodech policie, za což ji tímto jménem občanů děkujeme. Jen naokraj. V zahraničí jsou stanovené přesné grafikony dopravy a používají se i speciální
vozidla. S ničím takovým není ve Studii uvažováno.
Z dokumentace vyplývá, že skutečnou hlukovou studii BPS bude možné provést až po realizaci záměru. KHS Pardubického kraje ve svém vyjádření ze dne 23. 7. 2012 požaduje v rámci zkušebního
provozu předložení výsledků měření hluku v době noční ze všech stacionárních zdrojů hluku BPS
s tím, že v případě překročení hygienického limitu pro dobu noční, bude současně KHS požadovat
realizaci protihlukových opatření. To je podle našeho názoru pozdě neboť to již nemusí být technicky ani investičně proveditelné. Má-li jít o špičkovou zahraniční technologii (podle propagace
švýcarskou), pak chybí již před realizací záměru ujištění občanů, že hluk nepřekročí hygienické
limity .
U BPS se jedná o projekty prolínající se tematicky mnoha obory (ochrana životního prostředí,
odpady, hnojiva atd..To klade mimořádné nároky na předinvestiční přípravu. Získání kladného stanoviska místní správy a veřejnosti je nutným předpokladem pro uvažované kroky.
Mimořádná výše uvažované ceny investice nepodložená Studií, neprokázaná dostatečnost vstupů
zelené biomasy při konkurenci BPS Dříteč a Rokytno, Ostřetín, nesjednané uplatnění digestátu
v pevném i kapalném stavu, nejistá (nedoložená) návratnost investice, dosud neznámý investor
(Město uvedené v nepravomocném rozhodnutí o umístění stavby to nebude), zhoršení životního
prostředí (zápach, emise, doprava) a nebezpečí eroze půdy, to vše vytváří podstatné faktory, které
vedou občany k odmítnutí záměru.
Vážení spoluobčané , právě proběhla vánoční doba dárků. Podle názoru petičního výboru, jste
dostali jeden dárek navíc.
Zastupitelstvo města Sezemice projednalo petici svých občanů v souladu se zákonem a dne
4.12.2012 rozhodlo tak, že n e s o u h l a s í se stavbou bioplynové stanice na území města Sezemice a současně ukládá starostovi města zastavit veškeré přípravné práce a bez odkladu vzít zpět
žádost o umístění stavby bioplynové stanice a tak probíhající správní řízení zastavit.
Zastupitelstvo obce Choteč projednalo petici svých občanů v souladu se zákonem a dne 5.12.212
rozhodlo tak, že n e s o u h l a s í zastavěním majetku Obce Choteč, to je pozemků č. 929
a č. 2002/1 v k. ú Sezemice nad Loučnou stavbou Bioplynové stanice Sezemice.
Rozšířený sezemický petiční výbor „STOP výstavbě Bioplynové stanice v Sezemicích“ s poděkováním petičnímu výboru Obce Choteč.
Miloslav Novák, advokát

bioplynka Vysoké Mýto (2x)
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Stalo se:

Mikuláš a rozsvícení vánočního stromu

Posezení se seniory
V sobotu 17. listopadu uspořádal obecní úřad Posezení se seniory. Po přivítání a úvodnímu slovu starosty obce se v doprovodném programu představily
chotečské děti se svým tanečkem. Následovalo vystoupení kouzelníka Ondřeje
Sládka, mistra České republiky v moderní magii.To, že je mistrem ve svém oboru,
předvedl v půl hodinovém vystoupení moderní magie a triků, kde předvedl, že
kouzelníci již netahají králíky z klobouku, ale dokáží překvapit množstvím nových
a nápaditých kouzelnických triků. Ve druhé části večera vystoupil ochotnický
spolek Borověnky. K tanci a poslechu zahrála skupina Evergreen a nechybělo ani
losování bohaté tomboly.

Vánoční dílna
Tak jako loni se i letos 24. listopadu konala již druhá adventní dílna. Snažili jsme
se, aby se bylo na co dívat a aby byl široký
výběr všeho, co se vánoc týče, od drobounkých přízdob až po hotové svícny, věnce
a jiné dekorace. Jsme
rádi, že jste využili
možnost posedět
si při kávě a čaji
s vánočním cukrovím, popovídat si a věříme, že jste
se příjemně vánočně naladili. Výdělek z akce byl i letos věnován obecnímu úřadu na akce pro děti. Děkujeme všem, kteří nám pomohli.
D.Vecková , H. Pražanová, G. Hendrychová

V neděli 2. prosince, uspořádal SDH Choteč společně s Obecním úřadem
v sále pohostinství mikulášskou besídku.V pekelně vyzdobeném sále se děti nejprve roztančily při čertovské rozcvičce a čekání na mikulášskou družinu si zkrátily při soutěžích. Mikuláš se svoji družinou k nám jako každý rok zavítal a děti
za přednesení básniček odměňoval nadílkou. Po jejich návštěvě, jsme se hromadně přesunuli na parkoviště před pohostinství, kde jsme rozsvítili obecní strom.
Nechybělo svařené víno, čaj a grog. Stejně jako loni, i letos je u stromku krásný
betlém ze sena, za jehož výrobu děkujeme Heleně Pražanové a Dáše Veckové.
Děkujeme také rodině Markovičovým která vánoční strom obci darovala.
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Loutková pohádka Jak šel kozlík do světa

i letos lákavá svými hodnotnými cenami. K tanci zahrají stejně jako v loňském roce Sympaťáci. Vstupenky za
150 Kč lze zakoupit při návštěvě zástupců SDH u vás doma, nebo budou
k dostání od 11. ledna v hospodě.
Všichni jste srdečně zváni.

15. prosince do naší obce přijel ochotnický loutkový spolek Kozlík a dětem
přivezl pohádku – Jak šel kozlík do světa. Po skončení pohádky, si děti mohly pohladit kozlíka a podat ruku vodníkovi a samozřejmě se s krásnými loutkami také
vyfotit. Pohádka byla velmi povedená, a proto k nám divadýlko s novou pohádkou
zavítá opět na jaře. O termínu budete včas informováni.

Vítání občánků
16. prosince přivítal místostarosta obce Tomáš Pražan dva
naše nové občánky Ellen Moravcovou rodičů Marcely Konvalinové a Milana Moravce a Matyáše Chvojku rodičů Martina a
Martiny Chvojkových. Po slavnostním projevu předal místostarosta
obce každému miminku peněžitý dar ve výši 4000 Kč a drobný dárek. Nechyběla kytice pro maminky. O doprovodný program se recitací
básní a hrou na kytaru postaraly děti Míša a Petra Voženíkovy a Klárka Kopejtková. Dětem přejeme hlavně hodně zdraví a šťastnou cestu životem.

Vánoční turnaj v šipkách, stolním tenise a kulečníku

Myslivecký ples
Přátelé plesů i přátelé myslivosti jsou
srdečně zváni na Myslivecký ples.
Dnem konání je sobota 16. února 2013, začátek plesu je určena na 19-tou
hodinu a jak je již zvykem, součástí plesu je losování bohaté zvěřinové tomboly
(bažanti, zajíci, srnčí, dančí, divočák). Přijďte si zatancovat a pobavit se.

Pozvánka na X. reprezentační obecní ples

Šipky
		
		

1. Bulis Zdeněk (borec z Ředic)
2. Pražan David ml. (borec ze Sezemic)
3. Kamenický Zdeněk (borec z Chotče)

Obec Choteč si Vás dovoluje pozvat na X. reprezentační obecní ples, který se
bude konat v sobotu 2. března 2013 od 19:30 hodin v sále pohostinství. Nebude chybět předtančení a losování tradiční tomboly.
Večerem bude provázet taneční orchestr James Band.
Vstupenky za 150 Kč si budete moci zakoupit při návštěvě zástupců z obecního úřadu u vás doma,
nebo budou k dostání od 1. února
v pohostinství v Chotči, či každou
středu od 17:00 – 19:30 na Obecním
úřadě v Chotči.
Těšíme se na vaši účast.

Kulečník
		
		

1. Kamenický Filip (borec z Pardubic)
2. Bulis Zdeněk (borec z Ředic)
3. Friedl Martin (borec z Ředic)

Dětský karneval

V sobotu 29. prosince se konal tradiční vánoční turnaj v šipkách, kulečníku
a stolním tenise. Zúčastnilo se 29 závodníků nejen z Chotče ale také ze Sezemic,
Ředic a Pardubic.
Umístění: Stolní tenis 1. Sůra Pavel (místní borec)
		
2. Bulis Zdeněk (borec z Ředic)
		
3. Škroch Martin (hostinský)

Bude se konat v Chotči:
Hasičský ples
SDH Choteč pořádá třetí hasičský ples, který se koná 9. února 2013 od 19:30
hodin. Svoje štěstí můžete pokoušet zakoupením losů do tomboly, která bude

Zveme všechny děti na tradiční maškarní karneval plný soutěží, tance
a legrace, který se bude konat v sobotu 9. března 2013 od 15:00 hod
v sále pohostinství v Chotči..

12

Výročí:
Narození
V naší obci se narodili dva noví občánci. Dne 16. října 2012 se Marcele Konvalinové a Milanu Moravcovi narodila dcera Ellen Moravcová a dne 18. října 2012 se
Martině a Martinu Chvojkovým narodil syn Matyáš Chvojka. Rodičům srdečně
gratulujeme a dětem přejeme zdraví a štěstí.

Úmrtí
Dne 2. listopadu 2012 zemřel pan Jaroslav Nešetřil.

Jubilea
leden
1.1. Jarmila Kosinová
9.1. Božena Uhlířová
23.1. Jaroslav Čapek
28.1. Marcela Blažková

únor
březen
12.2. Miroslava Hladíková 10.3.Václav Blažek
24. 2 . Josef Pithart
13.3. Hana Slabá
28.2. Jaroslav Šťastný

Vážení spoluobčané,
Milí spoluobčané, rádi bychom Vám popřáli do nového roku 2013 pevné
zdraví, hromadu štěstí, životní pohodu, nejedno splněné přání a pracovní
úspěchy. Přejeme Vám, aby rok se třináctkou na konci byl Vašim šťastným 
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