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Z úřadu
a zastupitelstva
23. 8. 2017
Starosta obce informoval zastupitele o připravované
akci - Rekonstrukce chodníku v ulici Na Obci. Rekonstrukci provedla firma JAS s.r.o. pan Flekač – akce je
již dokončena. Zastupitelstvo obce se dohodlo na pokračování rekonstrukce zbylé části chodníku v ulici Na
Obci v příštím roce.
Zastupitelstvo schválilo dotaci na příští rok z programu
Obnovy venkova na rekonstrukci střechy na Obecním
úřadu.
Starosta obce informoval zastupitele o proběhlé modernizaci výčepu v Obecním pohostinství.
Starosta obce informoval zastupitele o získané dotaci
ze Svazku obcí Loučná ve výši 30 000 Kč která bude
využita k novému osázení zeleně v parku a na Baště.

Obecní pohostinství Choteč
Paní Hartmanová podala ke dni 30. září výpověď z nájmu
z důvodu prodělku a nespokojenosti zákazníků s kvalitou obědů. Na základě jejího písemného sdělení starosta
obce podal inzerát s nabídkou nového pronájmu.
Od 16. 10. bude pohostinství provozovat nový pronajímatel pan Roman Karban. Doufáme, že se bude novému
nájemci dařit a že vydrží pohostinstv,í ke spokojenosti
nás všech, provozovat co nejdéle.

Volby do poslanecké sněmovny
Volby do poslanecké sněmovny se uskuteční ve dnech
20. a 21. října 2017.Volební místnost je zasedací místnost Obecního úřadu Choteč. Volební místnost bude
pro voliče otevřena
v pátek 20. října od 14:00 – 22:00 hod.
a v sobotu 21. října od 8:00 – 14:00 hod.
K volbám si nezapomeňte přinést
platný občanský průkaz.

3

Hasiči
I na přípravách letošní Neckyády byli vidět naši hasiči. A to jak při budování lávky,
která slouží pro jednu ze soutěžních disciplín, tak i při čištění kanalizace na Baště
tlakovou vodou.
V bývalých Masarykových kasárnách v Pardubicích se 23. 9. konalo Retroměstečko,
kde náš hasičský sbor přispěl svojí účastí k bohatému programu. Další účastí našich
hasičů bylo jejich sportovní vystoupení na soutěži v požárním útoku „O pohár
starosty“, kterou pořádali jejich kolegové v Dolní Rovni.
V průběhu příštího týdne proběhne ve Chvojenci odborná příprava SDH, téma
cvičení bude upřesněno. Dále Vás a hlavně Vaše děti srdečně zveme na tradičního
Mikuláše, který se bude opět konat v sále místního pohostinství..

Mateřská školka
Střípky z Mateřské školy - oddělení Medvídků
Děti a paní učitelky z Medvídků zdraví čtenáře Chotečánku. Rádi bychom vám
přinesli pár informací z našeho oddělení.V letošním roce je do oddělení Medvídků
zapsaných 24 dětí, ve věku 2 roky a 10 měsíců – 5 let. O děti se starají paní učitelky
Martina Chvojková DiS, a Bc. Kateřina Jirsová. O dovoz obědů, svačin a úklid se
stará paní Helena Spěváková.
Během měsíce září se zejména nově příchozí děti seznamovaly s chodem školky,
navazovaly kamarádské vztahy, učily se vzájemně respektovat a dodržovat společná
pravidla…Ti starší už prostředí školky znají a tak pomáhají mladším kamarádům.
Na třídní schůzce, jsme se seznámili s rodiči a informovali je o tom, čemu se
budeme ve školce věnovat. Všichni se společně těšíme na společný rok, ve kterém
se naučíme spoustu nových věcí. Budeme zpívat, tvořit, cvičit, jezdit na výlety
a různé exkurze. Čeká nás spousta pohádek v podání divadelních souborů. Také se
moc těšíme na nové herní prvky na zahradu, které nám věnuje Obec Časy. Prvky
máme vybrané a objednané a na přelomu října a listopadu, by mělo dojít k realizaci.
Martina Chvojková, DiS
Učitelka oddělení Medvídků

Stalo se
Prázdninový pobyt v Krkonoších
Stejně jako loni, i letos, jsme začátkem července nasedli do autobusu a vyjeli
s dětmi na prázdninový pobyt do Krkonoš. Tentokrát byla naším cílem Malá Úpa,
chata Moravanka. V příjemném prostředí jsme strávili úžasný týden, na který
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budeme vzpomínat ještě dlouho. Každý den jsme pro děti nachystali jiné téma.
Hráli jsme si na kovboje, vydali se na cestu do pravěku, prožili zimní olympiádu
v létě, zasoutěžili jsme si na karnevalu. Nechyběl opravdu těžký výstup na nejvyšší
horu Sněžku, ani stezka odvahy. Děti byly úžasné, kamarádské, do her zapálená.
Oceňujeme také velkou pomoc nejstarších chlapců s dětmi mladšími. Pan majitel
se o nás krásně staral a nezkazil žádnou legraci. Prožili jsme zkrátka prima týden
se skvělými dětmi. Budeme se těšit třeba zase za rok.
Martina Chvojková, Pavlína Bubeníková a Monika Dlabová.
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Plavba na doma vyrobeném plavidle:
Rok od roku jsou plavidla a kostýmy účastníků propracovanější a nápaditější.
Letos se o první příčky a sympatie diváku utkala plavidla – Baywatch – Pobřežní
hlídka (na palubě Tomáš Chvojka a Martin Chvojka), Létající balón (na palubě
Klárka Vecková a Pepík Vecek), Plaváček (na palubě Filípek Pražan) Mašinka Tom
(na palubě Tomík Pražan), Tank (na palubě Petr Bartel), Kissáci (na palubě Matěj
Hendrych, Toník Hendrych, Matěj Blažek, Tomík Blažek) a plavidlo Sluneční pláž
(na palubě Matyáš Hebert, Maruška Hebertová, Kryštof a Víťa Baudyšovi Honzík
Šlosar a Vojta Krátký). Všechna plavidla se udržela na vodě po celou dobu a diváci
měli rozhodování opravdu složité.
Největší počet bodů získala tato plavidla: 1. místo Kissáci
2. místo Létající balón
3. místo Pobřežní hlídka

Neckyáda Choteč
Další ročník Neckyády se letos na rybníčku Bašta konal v sobotu 26. srpna.
Stejně jako každý rok, ani letos, nebyla o zábavu nouze. Soutěžilo se v již zažitých
disciplínách. Plavba na doma vyrobeném plavidle, plavba v neckách a suchou
nohou přes rybník.

Plavba v Neckách
Tato kategorie byla rozdělena do třech podkategorií a mezi nejlepší patřili:
Dospělá kategorie: 1. místo – Jan Hendrych
2. místo – Martin Chvojka
3. místo – Aleš Blažek
Dětská kategorie:
1. místo – Matěj Hendrych
2. místo – Tomáš Blažek
3. místo – Marie Hebertová
Juniorská kategorie: 1. místo – Dominik Bidlo
2. místo – Radek Kindl
3. místo – Tomáš Pražan

6

7

Suchou nohou přes rybník: Dospělá kategorie: 1. místo – Adam Růžička
		
2. místo – Martin Hebert
		
3. místo – Jan Hendrych
Dětská kategorie: 1. místo – Patrik Čimera
		
2. místo – Matyáš Čimera
		
3. místo – Matyáš Hebert
Akce se povedla a to i díky Vám, kteří se každoročně zapojujete. Počasí vyšlo na
jedničku a zábava se protáhla až do pozdních večerních hodin.Těšíme se zase za rok.

Rybářské závody
30. září se od brzkých ranních hodin na rybníčku Bašta
konaly Rybářské závody. Letos se zúčastnilo 35 rybářů.
Chytalo se na dva poločasy a mezi nejúspěšnější rybáře
patřili tito: 1. místo – Bareš Vladimír ze Slepotic
		
2. místo – Novotná Pavlína ze Zámrsku
		
3. místo – Chvála Jan ze Sezemic
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Bude se konat
Cvičení předškolních
dětí a taneční rytmika
Začátkem října začalo cvičení dětí. Cvičíme každou středu dle rozpisu pod vedením Martiny Chvojkové. Cvičení je zdarma
a děti potřebují pouze sportovní oblečení,
pevnou obuv vhodnou do tělocvičny, pití
v plastové lahvi a notýsek.
17:00 - 18:00 - Pohybový kroužek
pro předškolní děti
Při cvičení posilujeme všechny svalové
skupiny, věnujeme se cvičení na nářadí, zařazujeme pohybové hry, tanečky. Učíme se
vnímat rytmus a spolupracovat s kamarádem. Rozvíjíme obratnost dětí a hrubou
motoriku

Haloweenské maškarní odpoledne pro děti
Zveme Vás na oblíbený podzimní halloweenský karneval, který se bude konat
v neděli 29. října od 15:00 hodin v sále pohostinství v Chotči. Pro děti bude
připravena diskotéka a soutěže.
Součástí odpoledne bude volba nejkrásnější doma vydlabané dýně. Dýně
do soutěže přineste do sálu v den konání akce. Porota z řad diváků vybere
3 nejkrásnější dýně, které budou odměněny. Těšíme se na Vás.

Posezení se seniory
Letošní posezení se seniory je naplánované na 11. listopadu od 16:00 hodin.
Program připravujeme a senioři budou na akci osobně pozváni zástupci obce.

Adventní dílna
V sobotu 2. 12. od 9:00 – 17:00 hodin jste srdečně zváni na adventní dílnu.
Přijďte si vyrobit či zakoupit hezkou adventní dekoraci a příjemně se tak naladit na
předvánoční čas.

Rozsvícení vánočního
stromu

18:00 - 19:00 hod - Taneční rytmika
Nově otevřený kroužek pro dívky od 6 ti
do 10 ti let.
V kroužku se naučíme. Vnímat rytmus
a hudbu, základní prvky aerobicu v jednoduchých choreografiích, zařadíme protahovací a posilovací cvičení, prvky jógy a cvičení na nářadí. Chybět nebudou
pohybové hry a závěrečná relaxace. Kapacita kroužku je omezena na 10 děvčat.

Obec Choteč, Vás srdečně zve v neděli 3. 12. v 17:30 hodin na rozsvícení vánočního stromu a ulic.V sále
pohostinství si budete moci prohlédnout výstavu z adventní dílny. Těšíme
se na Vás.

Vinobraní
Podzim již zavítal do polí a lesů a zároveň s ním je tu čas
vinobraní. Přijďte všichni strávit příjemný sobotní večer
21. října na sál místního pohostinství, kdy od 19:30
hodin bude k tanci a poslechu hrát skupina Quattro. Sál
bude vyzdoben nejen révovým listím ale hlavně čerstvým
vínem, které budou pečlivě hlídat hasičští „policajti“.
Každého lupiče si pak nekompromisně odvedou do šatlavy.
Stojan s tombolou se bude samozřejmě prohýbat pod tíhou
lákavých výherních cen, proto tedy neváhejte a přijměte naše
srdečné pozvání pobavit se, zatancovat si a také něco hezkého vyhrát.

Mikuláš opět přijde
Zveme všechny děti a rodiče i prarodiče do sálu
místního pohostinství, kam přijde Mikuláš, čert
a anděl a všem dětem za krásnou básničku či písničku budou rozdávat balíčky s dobrůtkami. Přijďte
si užít blížící se předvánoční čas. Termín akce bude
upřesněn. V předvečer Mikulášského svátku, tedy
v úterý 5. prosince, přijde Mikuláš se svou družinou naší obcí a navštíví děti v jejich domovech.

8
14

10
12

2

Turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise
9

Obec Choteč pořádá ve středu 27. 12. 2017 od 15:00 turnaj v kulečníku,
stolním tenise a šipkách. Startovné: 200 Kč/první disciplína + 50 Kč za start v každé
další. V ceně startovného je zahrnut přípitek, pivo a řízek s chlebem. Registrovat
se můžete průběžně na emailu: martinachvojkova@centrum.cz. nebo na Obecním
úřadě každou středu od 18:00 – 19:00 hodin. Po skončení všech disciplín vyhlášení
a předání cen nejlepším.
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Výročí
Narození
18. 5. 2017 se rodičům Nele a Petru Kalhousovým
narodil syn Petr Kalhous. 17. 7. 2017 se rodičům Kateřině Polákové a Milanu
Blažkovi narodil syn Adam Blažek. 27. 8. 2017 se rodičům Monice Strakové a Pavlu
Spěvákovi narodil syn Matěj Spěvák. 19. 9. 2017 se rodičům Simoně Maixnerové
a Milanu Layerovi narodil syn Alex Layer.
Rodičům srdečně blahopřejeme a přejeme dětem hlavně hodně zdraví.

Blahopřejeme
Říjen
4. 10. Gallat Petr
6. 10. Uhlíř Zdeněk
8. 10. Kašparová Libuše
9. 10. Pecinová Eva
10. 10. Kořínková Věra
21. 10. Krčková Drahoslava
27. 10. Vlček Josef

Listopad
1.11. Poborský Jaroslav
8. 11. Kindlová Anna
20.11. Varinská Hana
29. 11. Markovičová Jitka
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Prosinec
4.12. Uhlíř Miroslav
8.12. Vondroušová Marie
8.12. Kudělová Jitka
10. 12. Řeháková Eva
14. 12. Němec Jaroslav
17.12. Kuděla Petr
19. 12. Bracháčová Veronika
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