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Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou první číslo Chotečánku, kterým Vás budeme pravidelně informovat o dění v naší obci. S nápadem obnovit původní Chotečský zpravodaj přišla paní Veronika Takáčová a já jsem tento projekt velmi rád podpořil.
Jen jsme změnili název na Chotečánek. Budeme Vám v něm přinášet informace
z obecního úřadu, z rozhodování samosprávy i zprávy o všem důležitém, co pro
Vás v souvislosti s rozvojem obce a životem v ní připravujeme a děláme.
Společně s dobrovolníky jsme pro Vás v posledních měsících připravili mnoho kulturních akcí a připravujeme i další, o kterých budete informováni. Věřím,
že tento čtvrtletník bude pro vás milým zpestřením a zároveň dobrým informačním zdrojem o dění v naší obci.
Vážení spoluobčané, rád bych se Vám představil a sdělil tak pár informací
o mé osobě. Mám živnost v oboru stavebnictví a vedu zednickou partu. Před
třemi lety jsem se přestěhoval ze Břehů, protože jsme si v Chotči s manželkou
postavili domek a od té doby zde žijeme. Máme dvě děti, Tomáše a Kristýnku.
Kristýnka se narodila již jako občanka Chotče. Žije se nám zde dobře a velmi
si vážím dlouholeté práce, kterou pro obec vykonal starosta Vladimír Pražan
a ostatní předchozí zastupitelé. Rád bych na ni navázal. Do funkce starosty obce
jsem byl zvolen na zasedání zastupitelstva 13. dubna 2011. Do té doby jsem
vykonával, i když jen krátce, funkci místostarosty. Vážím si důvěry, kterou jste
mi dali, a udělám vše pro to, abych ji nezklamal. Zároveň věřím, že místostarosta
obce Tomáš Pražan a i ostatní zastupitelé mi budou oporou a společně budeme
pokračovat v rozvoji naší vesnice tak, abychom zde žili všichni spokojeně a mohli
být na svou obec hrdí.
Již teď připravujeme projekt na obnovu zeleně v Chotči, územní plán obce
a v neposlední řadě také projekt na vybudování dětského hřiště na Baště. Jsem
si vědom toho, že dětské hřiště v naší vesnici opravdu chybí. Projekt je připraven,
hodně práce je však ještě před námi. Nejdříve je nutné zpevnit terén v prostorách Bašty a břehy rybníka, tak, aby zde byli naši nejmenší v bezpečí. Každopádně
se zasadím o to, abychom tento projekt v co možná nejkratším termínu dokončili. Zatím jsme v ulici Na obci opravili houpačku a skluzavku, zakoupili jsme
lavičku. Berte to, prosím, jako první bonbónek, aby „děti měly alespoň něco.“
V žádném případě to není náhrada za dětské hřiště, které pro Vás vybudujeme.
Jsem rád, že se rozvíjí kulturní život obce. Některé akce se již uskutečnily
a další pro Vás připravujeme. Jen ve zkratce: máme za sebou úspěšnou velikonoční dílnu, dětský karneval, pálení čarodějnice, maňáskové představení, zájezd dětí
do ZOO Dvůr Králové, rybářské závody, vítání občánků, dětský den a spousta
je toho ještě před námi. Připravujeme zájezd na divadelní představení do Pardu-
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bic, vinobraní, drakiádu, posezení se seniory, vánoční dílnu, mikulášskou besídku,
obecní ples. Zkrátka je toho hodně a snažíme se, aby si na své přišli nejen rodiče
s dětmi, ale také senioři. Každá kulturní akce je závislá nejen na organizátorech,
ale také na sponzorech, a proto uvítám každý ﬁnanční či věcný dar do tombol.
Samozřejmostí je vystavení dokladu o sponzorském daru a zveřejnění sponzorů
na každé akci.Více o kultuře naleznete ve zvláštní rubrice tohoto vydání.
Budu rád za případné podněty, či nápady od Vás.V úřadě jsem každou středu
a v případě jakéhokoliv podnětu, nápadu, či potíží se na mě s důvěrou obraťte.
Vážení spoluobčané, věřím, že se Vám bude Chotečánek líbit a že si ho vždy
rádi přečtete. Přeji mu hodně spokojených čtenářů a všem, kteří se na jeho
tvorbě podílejí hodně úspěchů.
Přeji Vám hezké léto.
Martin Chvojka, starosta obce

Z úřadu a zastupitelstva:
Od 16. října 2010 do ustavujícího zasedání zastupitelstva byla Ministerstvem
vnitra ČR jmenována správcem obce paní Mgr. Šárka Lipertová (pracovnice
odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra).
Dne 1. března 2011 se konala ustavující schůze nově zvoleného zastupitelstva.
Starostou obce byl zvolen pan Vladimír Pražan, místostarostou Martin
Chvojka. Dále zastupitelstvo zřídilo ﬁnanční výbor a kontrolní výbor. Předsedou ﬁnančního výboru byla zvolena Jasněna Slabá, členy se stali Tomáš
Pražan a Jiří Pultar. Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Jaromír Kindl a členy pak Iveta Kindlová a Jiří Pultar.
Dne 24. března 2011 proběhlo zasedání zastupitelstva č.1/2011, obce kde zastupitelé schválili, aby na základě § 104 zákona o obcích zastupoval starostu v plném
rozsahu do doby zvolení nového starosty místostarosta obce pan Martin
Chvojka. Zastupitelstvo také schválilo rozpočet obce na rok 2011:
Příjmy obce ……2 774 300,-Kč
Výdaje obce…….2 609 600,-Kč
Dne 13. dubna 2011 zvolilo zastupitelstvo starostou obce pana Martina Chvojku, místostarostou byl zvolen pan Tomáš Pražan. Členem ﬁnančního výboru
byl zvolen pan Zdeněk Svoboda. Dále zastupitelé schválili snížení nájemného
obecních prostor o 15%.
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Veřejná schůze zastupitelstva
V pátek 24. června se v sále místního pohostinství konala veřejná schůze se
zastupiteli obce. Starosta, místostarosta i ostatní zastupitelé se v úvodu občanům představili. Poté následovalo seznámení s projekty v kterých pokračují. Mezi
ně patří Obnova zeleně v naší obci. Je vypsané výběrové řízení na dodavatele.
Podrobnosti o výběrovém řízení jsou vyvěšeny na úřední desce a také na internetových stránkách. Pokud vše půjde podle plánu, s prvními pracemi se začne na
podzim. Dále se pokračuje na vyhotovení Územního plánu obce. Návrh územního plánu je schválený, vedení obce se snaží na jeho pořízení získat dotace.
Dále pan starosta seznámil občany s vybudováním vjezdů a opravou komunikace v ulici Malá strana. Obec má na tento projekt dotace od Krajského úřadu,
žádost byla podána v září minulého roku O bližším datu zahájení prací budete
informováni.
Na veřejné schůzi se také řešil prostor Bašty. V první řadě je potřeba zpevnit
břehy rybníka a terén v prostoru, kde se uvažuje o vybudování dětského hřiště.
Dále byli občané seznámeni o novém třídění odpadů. Bližší informace jsou uvedeny v samostatném článku.
Zastávka na konci obce si také žádá rekonstrukci. Starosta občanům alespoň
okrajově nastínil návrh její rekonstrukce. „Buď se vybuduje zastávka nová, nebo
se tato stávající opraví do bezpečného stavu.“ Přislíbil také pořízení lavičky.
V závěru se našel prostor na seznámení s kulturními akcemi, které nás v nejbližší
době čekají.
Schůzi uzavřela diskuse s občany. Po skončení ještě mnozí poseděli a starosta
obce odpovídal na individuální dotazy občanů.

Nakládání s odpady aneb „Kam s ním?“
PYTLOVÉ TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Od 1. 7. 2011 nastává v naší obci změna třídění odpadů. Plasty, papír a tetrapaky
již nebudete nosit ke kontejnerům, ale budete je třídit do pytlů doma.
CO DO JAKÝCH PYTLŮ PATŘÍ?
Žluté pytle:
PLASTY (plastové obaly, stlačené PET lahve, polystyren,
plastové kelímky, ostatní plastové předměty hračky,
květináče)
Modré pytle:
PAPÍR (noviny, reklamní letáky, knihy, časopisy, rozložené
krabice, kartony)
Červené pytle: TETRAPAKY (krabice od nápojů, mléka)
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Svoz vytříděného odpadu proběhne KAŽDÉ
POSLEDNÍ PONDĚLÍ V MĚSÍCI.
Pytle s odpadem stačí postavit před branku a naši pracovníci zajistí odvoz.
Pokud budete potřebovat na měsíc více pytlů
určité barvy, stačí požádat Martina Rozsypala,
a on Vám nový pytel přiveze.
Stávající kontejnery budou po zaběhnutí systému odvezeny, zůstane pouze kontejner na
sklo.
TŘÍDĚNÍM ODPADU CHRÁNÍTE
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.
DĚKUJEME!!!

Kulturní akce aneb stalo se:
Dobrovolná brigáda
Zástupci obecního úřadu, hasiči a řada dobrovolníků se 9. dubna 2011 v 8:00
hodin ráno chopili košťat a pustili se do jarního úklidu. Rozdělili se na několik
skupin a během dopoledne zametli veškeré komunikace v obci, posekali prostor
kolem Bašty, osázeli pomník maceškami.
Všem, kteří se na úklidu podíleli, děkujeme.

Velikonoční dílna pro obyvatele Chotče
Přivonět k jarní atmosféře jste si mohli
v sále místního pohostinství, kde pro Vás 9.
dubna 2011 od 14:00 hodin připravila Erika Blažková velikonoční dílnu.
Mnozí z Vás si z této akce odnesli vlastnoručně vyrobenou velikonoční dekoraci.
Vaše domovy krášlila například klícka ke
dveřím, jarní kytička na stůl, slepička ze
sena, věnečky na dveře či dekorační skořápkový talířek.
Na své si přišly i děti. Svoji šikovnost a tvořivost předvedly při výrobě oveček či kytiček a při barvení sádrových odlitků.

6
Součástí dílny byla i výstava výrobků místních obyvatel.
Celý sál provoněly nejen kytičky ale také domácí perníčky,
které jste mohli ochutnat.
Akce to byla velmi vydařená. Zúčastnilo se jí minimálně
71 chotečských obyvatel z toho 33 dospělých, kteří si
vytvořili vlastní velikonoční dekoraci, 23 dětí a zhruba
dalších 15 lidí, kteří se přišli podívat na výstavu, posedět
u kávy či čaje, nebo jen nasát jarní atmosféru.

Pálení čarodějnic na Baště
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů Choteč pořádali 30. dubna pálení čarodějnic na Baště. Program jsme začali v 17:00 hodin průvodem na Baštu. Čarodějnický rej odstartovaly děti se svým tancem, který nacvičily společně při cvičení.
Bylo to jejich první vystoupení na veřejnosti a opravdu se jim povedlo. Za výkon
dostaly medaile. Poté se již nedočkavě vrhly na soutěže, které pro ně nachystaly
Martina Chvojková s Erikou Blažkovou. Děti si mohly vyzkoušet hod pavoukem,
koštětem, nošení Jeníčka a Mařenky na lopatě, pavoučkový rybolov, skok v pytlích. Malovaly vlastní pavučinky. Po splnění všech úkolů si došly do čarodějnické
chýše pro sladké odměny a ochutnaly také pravé čarodějnické lektvary. Závěrem
dětského soutěžního programu bylo slosování soutěžních listin. Hlavní cenu si
v podobě myšek odnesla Eliška Řeháková.
K zakousnutí byla výborná grilovaná kýta a klobásky. Nechybělo alkoholické
a nealkoholické občerstvení.
V 18:30 dobrovolní hasiči zapálili velkou vatru, na které jsme upálili čarodějnici,
kterou vyráběly děti v kroužku tvoření.
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Děkujeme nejen organizátorům akce ale i ostatním dospělým, kteří se společně
s dětmi převlékli za čarodějky a vytvořili tak společně pravou čarodějnickou
atmosféru.

Honba za pokladem
Pro děti, které chodí na cvičení a tvoření, připravila Martina Chvojková s Erikou
Blažkovou honbu za pokladem. Odstartovali jsme ji 12. května v 17:00 hodin
u tělocvičny. Na trase děti plnily různé vědomostní a pohybové úkoly. Na konci
trasy byla mapa pokladu, podle které se jim podařilo ho velmi snadno nalézt.
Každý si odnesl peněženku, sušenku, obrázky a bonbóny.
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Maňáskové představení – Jak pejsek s kočičkou
pekli dort
14. května přijel do naší obce divadelní spolek Motýlek a dětem přivezl pohádku
„O pejskovi a kočičce jak pekli dort“. Na pohádku se přišlo podívat 38 dětí společně s doprovodem rodičů. Děti se aktivně do představení zapojovaly. Pomáhaly
míchat dort, napovídaly pejskovi a kočičce. Z představení si odnesly nejen kulturní zážitek, ale také obrázek s pejskem a kočičkou.

Autobusový výlet do Zoo Dvůr
Králové nad Labem
Za zvířátky jsme se do Zoo Dvůr Králové nad Labem
vypravili autobusem v sobotu 28. května. Zoologická zahrada nezklamala. Viděli jsme spoustu zvířat ve
výbězích i vnitřních pavilónech. Mnozí z nás se svezli
vláčkem a otevřeným autobusem projeli Safari. Počasí
nám celkem přálo a my jsme ve společnosti opic,
lvů, zeber, leopardů, slonů, velbloudů, nosorožců
a ostatních obyvatel zoo strávili příjemných pět
hodin. Poté jsme plni zážitků nasedli do autobusu, který nás bezpečně dovezl až domů.
Pro mnohé děti to byla první jízda autobusem. Zvládly ji výborně. Poděkování patří
Tomášovi a Heleně Pražanovým, kteří sponzorovali částečné náklady na dopravu.Výlet se
nám vydařil a organizátorka Martina Chvojová
děkuje všem za příjemně strávený den.

Dětský den na Baště
Obecní úřad uspořádal 11. června 2011 Dětský den. V pohádkově vyzdobeném
areálu si děti vyzkoušely střelbu ze vzduchovky, rybolov, jízdu na lanovce, zahopsaly si na skákacím hradě, soutěžily o sladké odměny. Služby zde nabízel také
„kosmetický salón“. Skoro všechny děti si nechaly namalovat na obličej nějaké
zvířátko či svého oblíbeného ﬁlmového hrdinu. Do dětských let se vrátili i mnozí rodiče, kteří se také nechali zkrášlit a alespoň na chvíli se proměnili v piráty,
tygry a víly. Díky sponzorům jsme mohli připravit bohatou tombolu. Hlavní cenu
koloběžku vyhrál Tomášek Pražan. K dobré náladě přispělo sluníčko, které nám
po celou dobu krásně svítilo. Odpoledne se velmi vydařilo a zábava se protáhla
až do večerních hodin. Děkujeme všem, kteří se na dětském dni podíleli.

Pohádkový pochod
aneb Z pohádky do pohádky
V sobotu 25. června uspořádala Erika Blažková s Martinou Chvojkovou pohádkový pochod pro děti, které chodily poctivě celý rok cvičit a tvořit. Děti se
na pohádkovou cestu vydaly v doprovodu rodičů. Na stanovištích na ně čekaly
pohádkové postavy, u kterých plnily úkoly.
Hned na startu je přivítal vodník s vodnicí, kterým pomáhaly lovit rybičky. U dalšího vodnického stanoviště malovaly děti hrníčky. Kousek dál, na ně čekal čarovný strom bonboník. U něj děti s šátkem na očích stříhaly zavěšené plyšáky, které
si jako odměnu mohly odnést. Netrpělivě soutěžící vyhlížela také Šípková Růžen-
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ka se svým pohádkovým pexesem. Koblížek na cestách vyzkoušel děti, jak přesnou mají mušku. Dostaly do rukou hokejky a musely míček dokutálet do cíle.
Princeznička na bále poztrácela korále. I tady se ukázalo, jaké jsou u nás šikulky
a princezně bez problémů pomohly ztracené korále najít. Popelka si nevěděla
rady s přebíráním i tento úkol zvládly bravurně. Hop zátku do hrníčku s vodou
tato zapeklitá disciplína na ně čekala na stanovišti Hrnečku vař. Na konci pohádkové cesty se na děti usmívala Zlatovláska. Té pomohly najít ztracený prsten.
Po splnění pohádkové cesty jsme se všichni sešli u Evy a Davida Pražanových
a společně opekli buřtíky.
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Bude se konat
aneb kulturní akce v Chotči:
27. srpna
17. září
28. září
8. října
12. listopadu

rozloučení s prázdninami aneb Neckyáda na Baště
posvícenská zábava
zájezd na divadelní představení do VČD Pardubice - My fair Lady
Vinobraní
posezení se seniory

Pozvánka na neckyádu na Baště
Letos se s prázdninami rozloučíme netradičním způsobem.
Dne 27. srpna se na rybníčku v areálu Bašty uskuteční Neckyáda aneb plavba na čemkoliv. Soutěžit se bude ve zdolání
dráhy na originálním plavidle vyrobeném doma. Další soutěžní disciplína bude plavba v možná co nejkratším čase v neckách.
Necky budou k zapůjčení na místě. A do třetice všeho dobrého se závodníci
pokusí přejít lávku. Pro nejlepší závodníky budou připravené ceny.
Akci pro Vás připravuje Obecní úřad a už teď se těšíme nejen na Vaše originální
plavidla, ale také na vkusné kostýmy posádek. Vybrat si můžete jednu soutěžní
diosciplínu, nebo všechny tři.
Soutěžící se prosím hlaste již nyní u paní Martiny Chvojkové na telefonním čísle
724 500 417, email: martinachvojkova@centrum.cz.

Divadelní představení
Pokud máte rádi divadlo, můžete dne 28. září od 19:00 hodin navštívit VČD Pardubice které uvádí muzikál My fair lady. Je to příběh chudé pouliční květinářky
Lizy Doolittleové, jejíž životní osudy se staly objektem sázky dvou zámožných
a bezstarostných mužů, profesora Higginse a plukovníka Pickeringa. V hlavní roli
se představí P. Janečková. Cena vstupenky je 240,- Kč.Ve VČD máme v rezervaci
45 vstupenek v přízemí ve IV., V., a VI. řadě. Doprava na divadelní představení bude zajištěna autobusem. Zájemci o divadelní představení se prosím hlaste
u Martiny Chvojkové na tel. čísle 724 500 417. Peníze za vstupenky je nutné
uhradit nejpozději do poloviny srpna u paní Chvojkové.

Typ na prázdninový výlet
Zveme vás na výstavu chotečské výtvarnice Aleny Vondřejcové, která se bude
konat od 22. července do 31. srpna 2011 v Městské knihovně v Novém Městě
nad Metují.Vystaven bude cyklus obrazů s názvem 12 měsíců.
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Výročí:
Narodily se
Dne 7. března 2011 se paní Veronice Haškové narodila dvojčátka, Ondřej
a Patrik Haškovi. Statečné mamince srdečně gratulujeme a chlapcům přejeme
do života jen to nejlepší.

Úmrtí
Dne 25. ledna 2011 nás navždy opustila paní Herelová Dagmar
a dne 16. března 2011 zemřel starosta obce pan Vladimír Pražan.

Blahopřejeme
Výročí našich občanů: od ledna do června oslavili svá jubilea tito spoluobčané:
1.1. Kosinová Jarmila
9.1. Uhlířová Božena
23.1.Naděžda Pražanová
23.1. Čapek Jaroslav

10.3. Blažek Václav
13.3. Slabá Hana
24.3. Markovič Ladislav

1.2. Havelka Ladislav
1.5.Vondroušová Libuše
12.2. Hladíková Miroslava 6.5.Vlasák Jiří
16.2. Poborská Bohunka 10.5. Kamenický Zdeněk
28.2.Šťastný Jaroslav

5.6. Udržalová Vlasta
21.6. Štros František
22.6. Řehounková Marie
24.6. Moravec Petr
27.6. Jaklová Libuše

Vážení spoluobčané,
rádi bychomVás touto cestou oslovili a nabídli možnost uveřejnění jakýchkoliv
informací, nabídek i reklam se kterými se budete chtít podělit s ostatními
„Chotečáky“. Neváhejte nás oslovit, kontakty naleznete níže.
Přejeme Vám krásné a pohodové léto!
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