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Z úřadu a zastupitelstva:
2. 11. 2011:
Zastupitelstvo obce schválilo zápis do kroniky obce za rok 2010, který jim
předložil kronikář obce Vladislav Hála. Dále zastupitelé projednali informace o
plánovaných akcích. Bylo schváleno rozpočtové opatření č. 4 v objemu příjmů
7.400,- Kč a v objemu výdajů 7.400,- Kč. Zastupitelé pověřili pana starostu zajistit potřebné úkony ohledně realizace akce Obnova zeleně v obci.
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jílový materiál, který by měl zamezit úniku vody a podemílání břehů.V současné
době jsou zpevněny dva kratší břehy rybníka. Práce budou pokračovat terénními
úpravami a osetím trávníku na jaře.
Starosta obce o tyto práce požádal Tomáše Pražana, který má odpovídající potřebnou techniku a proto je zbytečné poptávat konkurenční ﬁrmy, kde by celkové náklady na realizaci byly mnohem dražší.

Poplatky za odpady a ze psů
Do konce měsíce března budou vybírány poplatky
za odpady a ze psů. Výše poplatků zůstala stejná
jako v loňském roce: 500 Kč/osoba za odpady a poplatek ze psů 100 Kč za jednoho psa a 150 Kč za každého
dalšího psa.
Pouze připomínáme informaci, kterou už má většina
z Vás zažitou. Svoz pytlů s vytříděným odpadem provádí
ﬁrma Flor s.r.o. ze Sezemic každé poslední úterý v měsíci.

Osvětlení části obce směr Ředice
Jsme si vědomi toho, že v úseku směrem na Ředice chybí veřejné osvětlení.
Pohybovat se v této části po tmě je velmi nebezpečné a proto pracujeme na
vyřešení této situace. V součastné době starosta podal návrh řešení patřičnému
úřadu. Přes zimu bychom rádi vyřídili stavební povolení a v průběhu letošního
roku provedli realizaci veřejného osvětlení v této části obce.

Vyčistění požární nádrže - „Nádržky“
V naší obci proběhly práce na vyčištění a odbahnění požární nádržky v ulici Malá
strana. Tuto práci zajistil Tomáš Pražan se svými stroji a za pomocí Martina Rozsypala, který pomáhal vyčistit nádržku ve své pracovní době. Vzhledem k tomu,
že v nádrži bylo spousta bahna a rákosí, byly práce na celkovém vyčištění obtížné.
S těmito nemalými problémy si poradili velmi dobře a výsledek je viditelný na
první pohled. Práce trvaly 3 dny a celkové náklady činily 13 800 Kč včetně DPH.

Zpevnění břehů v areálu Bašty
Začátkem listopadu začaly také práce na zpevnění břehů rybníka na Baště. Tyto
práce provádí se svoji technikou Tomáš Pražan. Na zpevnění břehů byl použit

Stalo se:
Mikulášská nadílka
Obecní úřad a Sbor dobrovolných hasičů uspořádaly pro děti v neděli 4. 12. 2011
Mikulášskou besídku.V pekelně vyzdobeném sále se děti mohly fotit u kulis čerta, Mikuláše a anděla. Na pódiu pekelní maxičerti hlídali peklíčko, nechyběl kotlík
s čertovskou polévkou. Čekání na Mikulášskou družinu si děti krátily při soutěžích. Běhaly s čertovským pytlem, prolézaly komínem, přikládaly čertům pod
kotel, chodily po andělských obláčcích. Pak mezi děti přišel Mikuláš se svoji družinou a děti za přednesené básničky odměňoval nadílkou. Na závěr se v sále jako
již tradičně spustil bonbónový deštík. Nechybělo ani Mikulášské menu, o které
se postaral personál místního pohostinství.
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Vánoční besídka
Děti, které chodí pravidelně na cvičení a tvoření, se předvánočně naladily
17. prosince 2011 na vánoční besídce, kterou pro ně jako již tradičně uspořádaly Martina Chvojková s Erikou Blažkovou. Pro děti nachystaly soutěže s vánoční tematikou o sladké odměny. Nezapomněly jsme také na tradice. Děti pro
Ježíška ustrojily pravý stromek, na kterém nechyběly slaměné ozdoby, křížaly
a prskavky. Poté si každý do vody vypustil svoji lodičku. Zazvonil zvoneček a pod
stromečkem děti našly dárek od Ježíška – tričko se sluníčkem a nápisem „Cvičíme a tvoříme v Chotči“. Jako bonus nechal dětem Ježíšek zlaté oříšky, které se
společným zaklínadlem proměnily v kouzelné. V každém oříšku nalezly přívěšek
na krk. Děkujeme rodičům za ﬁnanční příspěvek do dětského fondu. Peníze využijeme na další akce, které pro Vás a děti chystáme.
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stromek obsadil s celkovým počtem 449 hlasů krásné 4. místo. I když se nám
nepodařilo získat ﬁnanční odměnu, nesmutníme. Pro nás byl náš stromek tím
nejhezčím. Děkujeme všem, kdo jste nás v soutěži svými hlasy podpořili.

Vánoční turnaj
v šipkách, stolním tenise a kulečníku
Obecní úřad uspořádal 27. prosince od16:00 hodin tradiční vánoční turnaj
v šipkách, kulečníku a stolním tenise. Sešlo se 32 závodníků. Po přivítání, přípitku
a společné fotograﬁi u vánočního stromu turnaj „vypukl“. Boje byly napínavé
v každé kategorii.Vyhráli zaslouženě ti nejlepší.
Vítězné pořadí v jednotlivých disciplínách:
Kulečník
1. Bulis Zdeněk
2. Penkeová Anna
3. Maroši Vojtěch

Stolní tenis
1. Bulis Zdeněk
2. Hanyš Oldřich
3. Pražan David

Šipky
1. Bulis Zdeněk
2. Bulisová Marcela
3. Maroši Vojtěch

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a přípravě celého turnaje.
A protože se každoročně turnaj těší zájmu nejen sportovců z Chotče, ale
i z okolních vesnic, můžete se těšit na další ročník.

Bude se konat v Chotči:
Soutěž o nejhezčí vánoční
strom měst a obcí
Společnost Bizmark, s. r. o. společně se společností Ekolamp s. r. o. vyhlásila na internetových
stránkách www.rozsvitimevasevanoce.cz soutěž
o nejhezčí vánoční strom. Na internetové adrese
mohli návštěvníci dát hlas stromku, který se jim
nejvíce líbil. I naše obec se se svým stromem do
soutěže zapojila. Dlouho jsme se drželi na prvních příčkách, než se soutěž začala masově propagovat v médiích. Protože ﬁnanční odměna pro
vítěze byla velmi lákavá, zapojilo se do soutěže
spousta větších obcí.V této velké konkurenci náš

Pozvánka na vystoupení klauna
a balónkovou show
Zveme všechny děti, rodiče, babičky, dědečky,
strýce a tety na neděli 27. ledna od 15:30
do sálu místního pohostinství na klaunské
vystoupení a balónkovou show. Těšit se
můžete na vystoupení klauna, který po své
produkci bude tvarovat balónky do podob
nejrůznějších zvířátek, kytiček, mečů…..
prostě všeho, na co si děti jen vzpomenou.
Každé dítko, si z tohoto odpoledne odnese
vymodelovaný balónek. Vstupné na tuto akci
je dobrovolné.
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Myslivecký ples

Zumba

Myslivecké sdružení v Chotči pořádá tradiční Myslivecký ples v sobotu 21. ledna od 19:00 hodin. K tanci zahraje kapela AKORD ČASTOLOVICE, zvěřinová
tombola.Vstupné 100 Kč.Všichni jste srdečně zváni.

V novém roce začaly opět lekce zumby pod vedením Veroniky Trejtnarové. Lekce
probíhají každou neděli od 19:00 hodin v tělocvičně. Cena jedné lekce je 60 Kč.

II. hasičský ples

Přehled kulturních akcí 2012

Sbor dobrovolných hasičů v Chotči pořádá
v sobotu 4. února od 19:30 hodin Hasičský
ples. Velikým lákadlem bude bohatá tombola, kde můžete vyhrát netradiční věcné ceny.
K tanci zahraje skupina SYMPAŤÁCI.Vstupné
150 Kč. Přijďte se pobavit.

Pozvánka na IX. reprezentační ples Obce Choteč
Obec Choteč Vás srdečně zve na Reprezentační ples,
který se uskuteční v sobotu 18. února od 20:00
hodin v sále místního pohostinství. Připravujeme pro
vás doprovodný program a losování tradiční tomboly. Vstupenky v ceně 150 Kč si můžete již zakoupit
na obecním úřadě (vždy ve středu od 17: 00 hodin)
a v pohostinství v Chotči. K tanci a poslechu hraje
skupina MEDIUM.
Vážení spoluobčané,
obracím se na Vás s žádostí přispění do tomboly IX.
reprezentačního plesu obce Choteč. Pokud se rozhodnete tombolu podpořit
ﬁnančním či věcným darem, budete jako sponzoři na plese zveřejněni. Samozřejmostí je vystavení dokladu o sponzorském daru, pokud
si ho budete přát. Vaše příspěvky můžete nosit k nám
domů (ulice Jižní 115) v podvečerních hodinách, nejpozději do 30. ledna. Předem Vám děkuji za Vaši podporu.
Martin Chvojka, starosta obce

Dětský karneval
Obecní úřad pořádá v sobotu 10. března od 15:00 hodin v sále místního pohostinství dětský karneval. Pro děti
bude připravena diskotéka a soutěže o drobné ceny.

21. ledna od 20:00 hod.
27. ledna od 20:00 hod.
29. ledna od 15:00 – 16:30
4. února od 20:00 hod
18. února od 20:00 hod
3. března od 20: 00 hod
10. března od 15:00 hod
konec března (bude upřesněno)
5. dubna od 16:30
30. dubna od 17:00 hod.
19. května od 15:00 hod
9. června od 14:00 hod
25. srpna od 14:00 hod.
11. října od 16:30
27. října od 15:00 hod
10. listopadu od 16:00 hod
1. prosince (čas bude upřesněn)
2. prosince od 16:00 hod
5. prosince od 17:00 hod
15. prosince od 15:00 hod
22. prosince od 14:00 hod

Myslivecký ples
Ples obce Spojil
Balónková show (klaunské vystoupení
s tvarováním balónků)
Hasičský ples
Obecní ples Choteč
Ples obce Kunětic
Dětský karneval
Zájezd na divadelní představení do VČD
Pardubice (bude upřesněno)
V rámci pravidelné čtvrteční herny „Honba
za velikonočním zajíčkem“
Pálení čarodějnic na Baště
Pohádkový pochod /rozloučení se cvičením
a tvořením na Baště/
Dětský den na Baště
2. ročník Chotečské neckyády
V rámci herny drakyáda
Halloweenská párty pro děti
Posezení pro seniory
Vánoční dílna s rozsvícením obecního
stromu
Mikulášská nadílka
Mikuláš chodí po Chotči
Vánoční besídka pro děti ze cvičení
a tvoření
Vánoční turnaj v šipkách, stolním tenise
a kulečníku

Změna termínů vyhrazena
Srdečně zveme všechny občany a těšíme se na Vaši účast.
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Výročí:
Blahopřejeme jubilantům:
Leden:
1.1. Jarmila Kosinová
7.1. Zuzana Slabá
9.1. Božena Uhlířová
14.1. Jiří Kučera
22.1. Jaromír Kindl
23.1. Jaroslav Čapek
25.1. Zuzana Hromuláková

Únor:
12.2. Miroslava Hladíková
25.2. Alena Hálová
28.2. Jaroslav Šťastný
Březen:
10.3.Václav Blažek
13.3. Hana Slabá

Úmrtí:
Dne 15. října 2011 nás opustila naše občanka, paní Marie Řehounková ve věku
85 let.
Vážení spoluobčané,
obecní úřad by pro Vás rád
uskutečnil další zájezd do
Východočeského divadla
Pardubice. Komunikujeme
s divadlem a vybíráme
nejvhodnější inscenaci.
O přesném termínu
a představení budete včas
informováni.
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