Chotečánek
čtvrtletník OU Choteč

duben 2013

9
obsah
Z úřadu a zastupitelstva •
Sběr oběmového a nebezpečného odpadu •
X. reprezentační obecní ples • Dětský karneval • Velikonoční dílna •
Námětové cvičení SDH Choteč • Čarodějnice • Dětský den •
Výročí

2

3

Z úřadu a zastupitelstva:

Stalo se:

31.1.2013:
Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo Rozpočet obce na rok 2013
v objemu příjmů 3 166 200 Kč a v objemu výdajů 2 530 900 Kč, financování
635 300 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a jednomyslně schválilo zařazení obce Choteč do
územní působnosti MAS Region Kunětické hory, s. o. MAS Region Kunětické
hory je občanské sdružení, jehož členy jsou 2 svazky obcí (Pod Kunětickou horou a Loučná – celkem 26 obcí) a místní podnikatelé a neziskové organizace.
Dále zastupitelstvo projednalo a schválilo přípravu Integrované strategie území
MAS Region Kunětické hory, s. o. na území obce Choteč.
Zastupitelstvo projednalo žádost pana Mazala o koupi pozemku parc.č. 736/2.
Dalším jednáním byl pověřen starosta obce.
Pan Pultar vznesl návrh na úpravu místní komunikace Malá Strana, navrhuje dokončení povrchové úpravy. Dále pan starosta seznámil zastupitele s potřebou
úprav v budově pohostinství a potřebou zakoupit některé nové vybavení do
kuchyně.
Zastupitelé projednali přípravu kulturních akcí v nadcházejícím období.
Pan starosta seznámil zastupitele s výsledky jednání ohledně doplnění stavu Jednotky dobrovolných hasičů obce Choteč. Noví členové jednotky si zajistí lékařské prohlídky a poté s nimi budou uzavřeny dohody o činnosti v jednotce.

X. reprezentační ples obce Choteč

Sběr objemového
a nebezpečného
odpadu
POZOR ZMĚNA
SBĚRNÉHO MÍSTA!!!
Ve dnech 19. 4. – 20. 4. 2013
proběhne v obci sběr objemového a nebezpečného odpadu.
Kontejnery pro sběr budou přistaveny na obecní skládce v prostorách, kde se pálí čarodějnice.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad můžete vozit v pátek 19.4. 2013 od 7:00
– 17:00 hod a v sobotu 20. 4. 2013 od 8:00 – 12:00 hodin.

V sobotu 2. března se konal X. reprezentační ples naší
obce. Při vstupu do sálu přivítali návštěvníky zástupci obecního úřadu. Dámy obdržely milou květinovou pozornost, pánové malou lahvinku Becherovky. Ples zahájil starosta obce přivítáním všech přítomných s přáním příjemné zábavy. Následovalo předtančení,
které zajistil TK APEL z Holic. Poté přišel na řadu zahajovací tanec pana starosty
s manželkou .
O hudební produkci večera se postaral taneční orchestr z Hradce Králové JAMES BAND.Tato větší kapela měla ve svém arzenálu kromě jiného i nástroje jako
pozoun, trumpetu a saxofon, jež daly mnoha písním daleko více vyznít (především sóla na tyto dechové nástroje), ale hlavně výborným a pestrým repertoárem
a především maximálním nasazením dokázali hudebníci skvěle rozproudit zábavu.
Zněla jak hudba klasická v rytmu polky či valčíku, tak i pomalejší či moderní i roková. Všichni vesele tančili u písní jak českých tak i zahraničních, protože tento
band měl svůj „playlist“ nebývale široký a taneční parket byl stále zaplněný. Specialitou letošního plesu bylo, když kapela zahrála skladbu speciálně pouze pro dámy
hit od Heleny Vondráčkové – Sladké mámení, které si při ní vesele skupinově
zatančily. Následovala píseň taktéž pro pány, aby nezůstali ošizeni, a ti si skupinově zatančili v rytmu Jarošovského pivovaru. Jako každý rok, ani letos nechybělo
losování bohaté tomboly. Hlavní cenou byl 3 denní wellness pobyt pro dvě osoby
v Relax hotelu Centrum v Harachově kterou vyhráli manželé Poborský.
Letošní ples navštívilo 110 tanečníků a z ohlasů na velmi podařený večer, můžeme k radosti pořadatelů konstatovat, že se večer opravdu vydařil. Starosta obce
děkuje všem, kdo se podíleli na organizaci plesu a také velký dík patří sponzorům, kteří podpořili letošní tombolu.

Dětský karneval
Všichni dospělí si plesových večerů užili dosti a tak konečně přišli na řadu naši
nejmenší. V sobotu 10. března odpoledne se v sále obecního pohostinství
vše rozzářilo krásnými šaty princezen, víl, nechyběl Batman, Spidermani, hokejista, klaunové, berušky, motýlkové, kostlivci, čarodějnice a čarodějové ale i třeba
Transforman. Karneval byl plný soutěží a sladkostí. Závodníkům v překonávání
překážek pomáhala Beruška (Dáša Vecková) a Tlustý klaun (Gábina Hendrychová). O moderování se postarala veselá Čarodějka (Martina Chvojková). Celé od-
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poledne bylo proloženo písničkami a tanečky. Nechybělo ani tvarování balónků,
které k radosti dětí tvořila Helena Pražanová. Účast byla velmi hojná. Zatančit si
a zasoutěžit přišlo 65 dětí, z čehož máme velikou radost a už teď se těšíme na
další karnevalový rej.
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o ohleduplnost a opatrnost v ulici Na Obci , kde bude cvičení ve výše zmíněném
čase probíhat. Předem děkujeme.

Hasiči pořádají ČARODĚJNICE
Večer a noc 30. dubna patří samozřejmě čarodějnicím a černokněžníkům, kteří
se budou i v naší obci vyskytovat ve větším počtu. Převlečte se i vy a vaše děti
do šatů a masek čarodějnic, aby jste mezi těmi pravými nebyli k poznání a přijďte
v 17 hodin k obecnímu pohostinství. Průvod odsud krátce po sedmnácté hodině vykročí směrem k Baště, ti zdatnější mohou létat na košťatech . Na Baště budou pro děti připraveny soutěže, pro všechny návštěvníky pak pohoštění.
Přibližný čas zapálení vatry je 18:30 hodin. Jako pořadatelé této akce se i letos
těšíme na vaší účast!

Velikonoční dílna
17. března se uskutečnila již 3. velikonoční dílna. Opět se bylo na co dívat
a co vyrábět.Také nechybělo občerstvení v podobě kávy nebo
svařáku a k tomu dokonale laděné velikonoční cukroví,
které nám napekla již tradičně p. Hálová.
Jarní náladu nám nemohlo nic pokazit, snad jen paní
,,ZIMA“ , která měla zatím svoji nadvládu pevně
v rukou.
Děkujeme všem, kteří jste se přišli podívat a za
podporu, kterou nám projevujete. Děkujeme také
těm, kdo nám v přípravě a organizaci pomáhali.
Dáša Vecková a Hela Pražanová

Pozvánka na Dětský den

Bude se konat v Chotči:
hasiči: námětové cvičení tentokrát v Chotči
Sbor dobrovolných hasičů Choteč pořádá v sobotu 26. dubna od 17-ti hodin
v naší obci námětové cvičení okrsku, kterého se účastní SDH i z jiných obcí. Naši
hasiči si pro své cvičení zvolili nácvik dálkové dopravy vody na vzdálenost cca
700 m od Bašty směrem k lesu. Tímto bychom rádi požádali naše spoluobčany

Obecní úřad zve všechny děti, rodiče, babičky i dědečky, strýčky a tetičky na
dětský den na Baštu, který se bude konat v sobotu 8. června od 14:00 hodin.
Mimo již tradičních soutěží, malování na obličej, projížďku v hasičském autě, se
letos můžete těšit na vystoupení historické skupiny Pernštejn, která nám přiveze
loutkovou pohádku, předvede ukázku šermu a také si děti i dospělí budou moci
vyzkoušet střelbu v historické střelnici. Chybět nebude dětská tombola. Občerstvení je samozřejmostí.
Už jen aby bylo hezké počasí a moc se na Vás těšíme.
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Výročí:
Úmrtí
Dne 15. února 2013 zemřel pan Josef Udržal.

Jubilea
duben
27.4. Jaroslava Pultarová

květen
1.5. Libuše Vondroušová
2.5. Anna Vlčková

NOVINKA obecního pohostinství –

červen
5.6.Vlasta Udržalová
11.6. Dana Uhlířová
19.6. Jindřich Krejčí
21.6. František Štros

Rozvoz obědů

Provozovatel pohostinství v Chotči Martin Škroch nabízí možnost objednání
rozvozu obědů. Vybrat si budete moci ze třech druhů jídel v jídelním lístku,
který dostanete týden dopředu. Cena za 1 oběd je 65 Kč. Obědy se rozváží
od pondělí do pátku kolem 10:15 hod. Obědy si můžete objednat na jakýkoliv
den v týdnu
či celý týden.V případě zájmu kontaktujte a o bližší
informace požádejte Martina Škrocha na tel.
čísle 607 865 687 či osobně v pohostinství.
Těším se na Vaše objednávky a věřím, že
Vám bude chutnat.
Martin Škroch
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