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Z úřadu a zastupitelstva:
1.6. 2011 :
Zastupitelé se sešli v plném počtu. Pan starosta seznámil přítomné s jednáními
ohledně zpracování územního plánu obce, který musí být zpracován do roku
2015 a obec by na jeho zpracování měla obdržet dotaci ve výši 70% nákladů. Zastupitelé pověřili jako kompetentního pro tato jednání starostu obce
p. Chvojku.
Zastupitelé projednali přípravu kulturní akce Dětský den 11.6. a vítání občánků
dne 10.7.2011.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2010, součástí zprávy je
i zpráva z inventarizace obce r. 2010 a zpráva z kontroly hospodaření, kterou
provedli zaměstnanci Krajského úřadu v Pardubicích. Závěrečný účet obce byl
zveřejněn na úřední desce i www stránkách obce.
Zastupitelé projednali a schválili Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011 o místním
poplatku za komunální odpady a Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2011 o místním
poplatku ze psů.
Obec v roce 2010 požádala o dotaci na projekt Obnova zeleně v obci. Cílem
projektu je regenerace a založení stromořadí, celkem bude vysázeno 3 741 dřevin. Obnova zeleně se týká šesti prostranství s plošnou výsadbou a čtyřech ulic
v obci. Zastupitelé schválili vypsání zjednodušeného podlimitního řízení na tuto
akci, bude osloveno pět ﬁrem a výběrové řízení bude zveřejněno na úřední desce i www stránkách.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2 v objemu příjmů
363 200,-- Kč a v objemu výdajů 768 700,-- Kč. Financování 405 500,-- Kč.
Pan starosta informoval zastupitelstvo s nabídkou ﬁrmy Flor s.r.o. na pytlový sběr
tříděného odpadu. Zastupitelé odsouhlasili změnu systému tříděného odpadu.
14.9.2011 :
Starosta obce informoval zastupitele s jednáními ohledně projektu Obnova
zeleně v obci. Dne 25.7. se sešla hodnotící komise na posouzení nabídek podaných v rámci zadávacího řízení. Byla vybrána dle nejnižší nabídnuté ceny ﬁrma
Jan Vavřín – ARS, Litomyšl. Je podepsána smlouva a ﬁrma zahájila práce.
Starosta seznámil přítomné se stavební akcí – vjezdy v ulici Malá Strana.
Stavební akce bude realizována v říjnu 2011 ﬁrmou Ježek Václav. Obec obdržela
dotaci ve výši 100 000,- Kč, celkové náklady budou 200 000,- Kč.
Zastupitelstvo zhodnotilo proběhlé kulturní akce a projednalo připravované
akce na podzim 2011.
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Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci z Programu obnova venkova na opravu rozhlasu a veřejného osvětlení.

Nové vjezdy v ulici Malá strana
V ulici Malá strana budou vybudovány nové vjezdy. Na tuto akci obec dostala
dotaci ve výši 100 000,- Kč + dalších 100 000,- Kč bude ﬁnancovat ze svého
rozpočtu. Jedná se o osazení silničních obrub a zhotovení dvou vjezdů včetně
zeleného trojúhelníku před parcelou 753/24. Starosta obce poptal ﬁrmu Ježek
Václav, která prováděla tyto práce u nás v obci již v minulosti. Firma vypracovala
nabídku ve výši 165 000,- Kč bez DPH. Tento návrh byl projednán na zasedání
zastupitelstva a byl schválen. Firma začne s realizací začátkem října. Práce by
měly být dokončeny do začátku zimy.

Jak je to s dobrovolnými hasiči v Chotči
Dle zákona je každá obec povinná buď zřídit obecní sbor dobrovolných hasičů
(SDH) nebo přispívat na provoz sboru dobrovolných hasičů v některé ze sousedních obcí. V naší obci je SDH zřízen, hasičtí dobrovolníci zde nemají zatím velké
technické zázemí. Po několikaleté snaze se teprve v měsíci červnu tohoto roku
povedlo předat místní hasičskou zbrojnici zpět do užívání SDH, do této doby
tato prostora sloužila jako technické zázemí obecním technickým zaměstnancům.
Zbrojnice je ve špatném technickém stavu, elektriﬁkace je naprosto nedostatečná, také zdi jsou vlhké a omítky opadané. Zázemí hasičů opravit a zkulturnit bude
stát nejen značné ﬁnanční prostředky, ale i volný čas a nadšení místních hasičů.
Také hasičské auto značky Praga RN (r. v. 1952) je ve špatném technickém stavu
a práce na tomto stroji budou zdlouhavé. Dobrovolných hasičů je v současné
době celkem 17, nejstarším dobrovolníkem je Jaroslav Poborský. V posledním
roce se podařilo jejich řady omladit, přesto kdokoliv, kdo by měl zájem věnovat
část svého volného času hasičům, je vítán. Starostu hasičů vykonává Milan Takáč,
velitelem je Ladislav Markovič ml., strojníkem je Pavel Šťastný, funkci preventisty
zastává Martin Kupka ml., pokladníkem je Drahoslava Krejčová.
Naši hasiči pořádají každoroční Vinobraní, spoluúčastní se na pořádání Mikuláše
pro děti, pomáhají s přípravou obecních akcí pořádaných na Baště.
V tomto roce se 6 členů zúčastnilo školení pro práce s motorovou pilou, ve spolupráci s SDH Horní Ředice se 3 členové zúčastnili námětového cvičení zaměřeného na poskytnutí první pomoci. Hasiče čekají i další povinná školení.
Nástrahy přírodních živlů i jiné nešťastné události jsou nevyzpytatelné, proto je
pro všechny naše občany dobrou zprávou, že aktivita místních hasičů vzrůstá.
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Stalo se:
Sběr železného šrotu
2. července proběhl v naší obci sběr železného šrotu. Posádka sběrného vozu
naložila celkem 3 900 kg železa a ve sběrném dvoře jsme za železo dostali 19
500 Kč. Peníze budou použity pro chotečské děti.
První dárek již děti dostaly. Místní tatínci spojili své
síly a vyrobili pro děti domeček na hraní. Nákup
materiálu a natření palubek zajistil starosta obce
Martin Chvojka o svaření železné konstrukce se
postaral David Pražan a celkové pobití a doladění domečku do ﬁnální podoby zajistili Jan
Hendrych a Josef Sodomka. Domek je umístěn
v prostoru za kontejnery u stávající klouzačky a
houpačky. Dětem bychom dále rádi pořídili mini
horolezeckou stěnu. Zbytek peněz bude použit
na nákup potřeb a odměn na tvoření a cvičení.
Všem, kteří se do sběru zapojili, děkujeme.

Vítání občánků
Starosta obce přivítal do „chotečských řad“ 10. 7. 2011 dvojčátka Ondřeje
a Patrika Haškovi. Po slavnostním projevu dostal každý chlapec ﬁnanční dar ve
výši 4000,- Kč a dárek. Nechyběla kytice pro statečnou maminku. Slavnostní
atmosféru zpříjemnily Klárka Kopejtková, Petra a Míša Voženílkovi hrou na ﬂétnu a recitací básní. Rodičům gratulujeme a dvojčátkům přejeme hlavně hodně
zdraví.

Neckyáda na Baště
Letošní prázdniny jsme zakončili netradičně. Obecní úřad uspořádal pro občany
na rybníčku Bašta Neckyádu, aneb plavbu na čemkoliv. Soutěžilo se ve třech disciplínách: plavba na doma vyrobeném plavidle, plavba v neckách a suchou nohou
přes rybník. I přes to, že nám počasí moc nepřálo, účast v soutěžních disciplínách
byla hojná. Obdivujeme všechny, kteří doma vytvořili vlastní plavidlo. Bylo se
opravdu na co dívat a divácká porota měla úkol nelehký. Vody rybníka brázdil
Kindl tým (plavby se účastnila celá rodina), Chvojčáci (pan starosta se synem),
místostarosta obce Tomáš Pražan, který své originální plavidlo vyráběl do ranních hodin, Sušák na prádlo (posádka ve složení Milan Moravec a Jan Hendrych)
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a také hasiči měli své plavidlo, do kterého nastoupil sám starosta hasičů Milan
Takáč a strojník Pavel Šťastný, tento tým doprovázela statečná fenka Agáta. První
cenu získal zcela zaslouženě Tomáš Pražan, který se postaral i o kulturní vložku
odpoledne a na závěr této disciplíny uspořádal uprostřed rybníka ohňostroj.
Další soutěží byla plavba v neckách nejprve, v kategorii dospělý, poté kombinace
dospělý a děti.V této disciplíně se ukázalo, jaké zde máme trénované sportovce
a statečné děti.
Poslední disciplínou bylo zdolání lávky, na jejíž trase museli soutěžící zdolávat překážky z kuželů a židlí. I tato soutěž byla rozdělena na kategorie dospělý a děti.
Nejlepší závodníci byli oceněni.
Součástí odpoledne byly soutěže pro děti a dospělé. Soutěžilo se ve skákání v pytli, přetahování lanem, hodem holínkou, pití piva na čas, držení kelímku
s vodou. .
Atmosféru Neckyády dotvářel krásně vyzdobený areál. Byl zde také vodnický
koutek, u kterého mohly děti chytat rybky a vyfotografovat se s krásnými kulisami vodníků.
Akce se i přes nepřízeň počasí vyvedla a již teď, můžeme slíbit že se příští rok
opět setkáme na vodě u Bašty na netradičních plavidlech. Proto již nyní můžete
přemýšlet nad tím, jaké plavidlo vyrobíte.
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili disciplín, vyrobili plavidla, všem, kteří se postarali o organizaci celého odpoledne.
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Posvícenská zábava

Bude se konat v Chotči:

Martin Škroch uspořádal v sále pohostinství 17. 9. posvícenskou zábavu. Po úvodním slovu se nástrojů chopila skupina Univerzal a svým bohatým repertoárem se
postarala o stále plný taneční parket. Součástí večera byla také tombola. Hlavní
cenou byl sud piva. Posvícenskou atmosféru dotvářely koláčky na každém stole.
Všichni se dobře bavili a zábava se protáhla až do ranních hodin.

30. 10. 2011
12. 11. 2011
4. 12. 2011

Divadelní představení My fair lady

5. 12. 2011

Obecní úřad uspořádal 28. září pro
zájemce divadelní představení na
obnovenou premiéru muzikálu My
fair lady do VČD Pardubice Pro
účastníky zajistil vstupenky a uhradil autobusovou dopravu. Z Chotče
jsme odjeli v 18:00 hodin a čas, který
nám do začátku představení zbýval
jsme strávili příjemnou procházkou
po Pernštýnském náměstí. Divadelní představení bylo velmi povedené a herci byli po skončení za svůj
výkon ohodnoceni dlouhým potleskem publika.Věříme, že mnohým tak
zpříjemnili sváteční den a představení v divácích zanechalo nezapomenutelný kulturní zážitek.

27. 12. 2011

Vinobraní
Jak je již zvykem i letos uspořádali místní dobrovolní hasiči Vinobraní. V sobotu 8.10. v 19
hodin byl sál místního pohostinství vyzdoben, šatlava nachystána a taneční zábava
mohla začít. K tanci a poslechu hrála hudba
Univerzal, připravena byla bohatá tombola
a všichni hasičští „policajti“ pečlivě střežili
zavěšené hrozny vína. Zábava se vydařila a
výtěžek z této akce bude použit na nákup
nového materiálu pro účely SDH Choteč.

Halloweenská párty od 14:30 hodin v sále pohostinství
Posezení se seniory v sále pohostinství od 16:00 hodin
Mikulášská nadílka v sále pohostinství proběhne od 14:30 do
18:00. Akce bude spojená s rozsvícením obecního stromku a
k pití bude mimo jiné svařené víno pro zahřátí.
Mikuláš chodí po vesnici (můžete si objednat návštěvu čerta a
Mikuláše k vám domů)
Vánoční turnaj v šipkách, stolním tenise, kulečníku proběhne od
15:00 hodin v sále pohostinství.

Halloweenská párty
Martina Chvojková s Erikou Blažkovou pořádají
pro děti v neděli 30. října od 14:30 v sále pohostinství maškarní halloweenskou párty.Těšit se můžete
na vyzdobený sál, soutěže s halloweenskou tematikou, diskotéku, lektvary…..Na závěr čeká na děti
stezka odvahy s lampionem k místnímu pomníčku.
Oblékněte své děti do kostýmu duchů, dýní, čarodějek, čarodějnic, kostlivců, strašidýlek a
přijďte si zpříjemnit sychravé podzimní dny. Nezapomeňte doma
také lampióny.

Posezení se
seniory
Srdečně zveme všechny
seniory na tradiční posezení do sálu pohostinství, které
se uskuteční 12. listopadu od
16:00 hodin. Připravujeme pro
vás kulturní program, nebude chybět
hudba k poslechu i tanci. Pozvánky na tuto
akci Vám osobně předá pan starosta s místostarostou
obce.
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Pravidelné aktivity:
Cvičení dětí
19. září opět začalo pravidelné cvičení pro děti pod vedením Martiny Chvojkové. Cvičíme v tělocvičně za pohostinstvím. Během hodin se děti naučí básničky,
tanečky, zasoutěží si, zdokonalí se v obratnosti a stráví příjemnou hodinu ve
společnosti kamarádů. U nejmenších dětí je kladen důraz na jejich správný psychomotorický vývoj. Cvičení je zdarma. S sebou si přineste obuv na přezutí a
dostatek pití. Kdo si chce zacvičit je srdečně zván. Rozpis cvičení:
Pondělí: 9:00 – 9:45 děti s rodiči 1 – 2,5 let
17:00 – 18:00 děti ve věku 3 – 5 let
Středa: 17:00 – 18:00 děti ve věku od 6 ti let výše
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pohoda, maminky nad kávou probírají běžné starosti, zatímco děti si hrají se stavebnicí, plyšáky, míči, či omalovávají.V případě krásného počasí připravujeme pro
děti akce venku. Loni se uskutečnila honba za pokladem, letos chystáme například drakyádu, sběr žaludů, šipkovačku....v jednání máme také naučné přednášky
pro děti a dospělé.

Břišní tance
Od letošního září vede paní Zuzana Hromuláková kroužek břišních tanců. Tance
jsou určené pro dívky od 5 ti let. Zatančit si můžete přijít do tělocvičny každý
čtvrtek od 18:00 do 19:00 hodin. Kroužek je zdarma.
Martina Chvojková, Erika Blažková a Zuzana Hromuláková se těmto
aktivitám věnují ve svém volném čase bez nároku na honorář. Největší odměnou
pro ně je, když vidí, že se děti dobře baví a naučí se spoustu nových věcí.

Zumba
Pro ty, kteří netuší co tento název skrývá vysvětlíme, že Zumba je disciplína na
rozmezí sportu a tance, která prospívá tělu i psychice. Zumbu si můžete zatancovat i v Chotči a to každou neděli od 19-ti hodin v místní tělocvičně. Vstupné
činí 60,- Kč a celou hodinu se všem cvičícím věnuje lektorka Veronika Trejtnarová. Již nyní pravidelně navštěvuje zumbu cca 15 cvičenek a nálada v tělocvičně je
vždy výborná. Proto pokud máte rádi sport, tanec a pohyb, přijďte také mezi nás.
Bližší informace o zumbě můžete naleznout na www.vasezumba.cz.

Tvoření dětí
Každý sudý čtvrtek probíhá výtvarný kroužek tvoření, který vede Erika Blažková.
Kroužek není věkově omezen. V součastné době sem chodí děti ve věku od 3
do 10 ti let. Menší děti pracují s pomocí rodičů a větší samostatně dle zadaných
instrukcí. Děti si své výrobky odnáší ihned domů.Také na kroužku vyrábíme dekorace na obecní akce jako je halloween, mikulášská besídka, dětský den, čarodějnice, neckyáda …..Výtvarný kroužek je zdarma. Stačí vám pouze pořídit si kufřík se
základními výtvarnými potřebami. Kdo máte chuť tvořit, přijďte mezi nás.

Herna
Každý lichý čtvrtek od 16:30 do 18:00 se tělocvična promění v hernu pro děti.
Hernu vede Martina Chvojková s Erikou Blažkovou. Přijít si hrát mohou děti
všech věkových kategorií, každý si zde najde něco, co ho zaujme. Vládne tady

Výročí:
Narození:
I v tomto čtvrtletí se v naší obci narodily dva noví občánci.
Dne 31. srpna se narodila Helena Svobodová. Rodiči
jsou Helena Lukešová a Zdeněk Svoboda. Dne 20. září
se manželům Kateřině a Pavlovi Sůrovým narodila dcera
Simona Sůrová. Srdečně gratulujeme.

Úmrtí:
Smutnou zprávou je, že nás dne 1. září opustil pan Josef Kosina. Zemřel ve
věku 77 let.
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Blahopřejeme:
Výročí našich občanů: od července do prosince oslavili a oslaví svá jubilea tito
spoluobčané:
6.7. Kašparová Věra
10.7.Vlček František
25.7. Koubková Jitka
31.7. Moskal Mykhaylo
11.8. Jiráková Marie
16.8. Metelková Vlasta
7.9. Bergerová Zdeňka
9.9. Spěváková Jarmila
22.9. Hála Ladislav
26.9. Kamenický Josef
6.10. Uhlíř Zdeněk
11.10. Udržal Josef
18.10.Vondroušová Zuzana

21.10. Krčková Drahoslava
27.10.Vlček Josef
1.11. Poborský Jaroslav
2.11. Karel Jaroslav
8.11. Kindlová Anna
13.11. Binková Marie
19.11. Třešňáková Jaroslava
30.11. Mazal Petr
4.12. Uhlíř Miroslav
8.12.Vondroušová Marie
8.12. Kindl Jaromír
10.12. Řeháková Eva
14.12. Němec Jaroslav
24.12. Udržalová Vlasta

Vážení spoluobčané, dostáváte do rukou druhé číslo znovuzrozeného
zpravodaje naší obce. I zde bychom rádi zmínili, že zpravodaj může uveřejnit
jakékoliv Vaše informace, reklamy, upozornění se kterými se chcete podělit s
ostatními spoluobčany.
Dále Vás chceme upozornit na nové, aktualizované chotečské stránky www.
obec-chotec.cz, odkaz na fotograﬁe z kulturních akcí, cvičení a tvoření
naleznete na http://chotecakce.rajce.idnes.cz/
Redakce
Vydává OU Choteč, Pardubická 34, IČO: 00273651, MK ČR E11211.
Druhé číslo vydáno dne 12.10.2011.
Redakce: Veronika Takáčová (veronikavon@seznam.cz),
Martina Chvojková (martinachvojkova@centrum.cz).
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Graﬁcká úprava: Silvie Vondřejcová.
Příští speciální vánoční číslo vyjde 1.12.2011.

