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Úvodní slovo starosty

Poplatky ze psů a za svoz domovního odpadu

PF
2018

Vážení spoluobčané,
je před námi další kalendářní rok, tentokrát již s číslovkou 2018. Uplynulý rok uběhl jako voda a po vánočních
a novoročních svátcích se vracíme zpět do svých zaměstnání. Kolotoč běžných starostí se tak zase znovu
rozběhne a mně se zdá, že každý rok tento kolotoč zvyšuje své obrátky. Věřím, že jste si svátků vánočních, konce
roku a Nového roku užili, že jste si odpočinuli, zažili příjemné
chvíle v kruhu svých rodin.
Na podzim v tomto roce proběhnou komunální volby. Rádi bychom v posledním
našem volebním období dokončili rekonstrukci chodníku v ulici Na Obci a přispěli
tak k dalšímu zkrášlení naší obce. Dále žádáme o dotaci na Ministerstvu pro
místní rozvoj na výstavbu nového workoutového hřiště pro starší děti i dospělé.
Pokud dotace bude schválena, hřiště vybudujeme za Obecním pohostinstvím.
Uděláme vše pro to aby naše vesnice dále vzkvétala, aby se Vám zde hezky žilo
a zasloužila si patřičný obdiv od projíždějících i návštěv v naší obci.
Vážení spoluobčané, přeji Vám do nového roku minimálně stejnou, ne-li větší
dávku úspěchů, jako tomu bylo v roce letošním. Radost z toho co vykonáte pro
sebe anebo pro druhé. Prožijte celý rok šťastně. Přeji Vám, aby se Vám vše podařilo.
Krásný a úspěšný rok 2018!
Martin Chvojka, starosta obce

Z úřadu a zastupitelstva
20. 12. 2017
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2018, který je
vyvěšen na internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis do kroniky za rok 2016.
Poděkování za dobře vedené zápisy do obecní kroniky patří kronikáři panu
Ladislavu Hálovi.
Obec získala dotaci na pořízení dopravního automobilu pro JSDH Choteč. Dotace
je ve výši 450 000 Kč a dalších 300 000 by obec měla získat od pardubického
kraje.Výběr vyhovujícího dopravního automobilu je předmětem jednání.
Zastupitelstvo obce zhodnotilo proběhlé kulturní akce – Halloweenský karneval,
Adventní dílna, Rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy. Akce byly
vyhodnoceny jako zdařilé.

Do konce měsíce března, budou na obecním úřadě každou středu od 17:00
– 19:30 vybírány poplatky ze psů a svozu domovního odpadu. Výše poplatku
zůstává jako v loňském roce stejná, tedy komunální odpad 500 Kč za osobu
a poplatky ze psů 100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč.

Kontejnery na tříděný odpad
Kontejnery, které jsou v naší vesnici umístěny, slouží pouze pro tříděný odpad.
Již po několikáté naši obecní zaměstnanci u kontejnerů našli postavené pytle
s odpadky netříděnými (plechovky, krabičky od cigaret...) Tento odpad musí
obecní zaměstnanci odvážet a likvidovat.
Prosíme spoluobčany, aby odpad patřičně třídili a pytle se smíšeným odpadem
u kontejnerů nenechávali.

Zachování průjezdnosti ulice Nová
Obecní úřad žádá občany, kteří bydlí
v ulici Nová a parkují svá motorová
vozidla na silnici, zda by mohli dbát na
bezproblémový průjezd a parkovali
své vozy tak, aby hladkému průjezdu
nepřekážely, ideálně na vlastním pozemku. Krom průjezdu svých sousedů bráníte v případě naléhavé události
také projetí vozů záchranných složek
IZS (hasiči, policisté, záchranka).
Děkujeme.

Smíšené zboží
Obchod smíšené zboží má po roce nového nájemce. Je jím paní Iva Jesínková.
Věříme, že se obchodu bude dařit a že budete se sortimentem spokojeni..

Hasiči
V sobotu 21. října upořádali hasiči Vinobraní. K tanci opět zahrála již prověřená
skupina Quattro ze Skutče a Prosetína. Tombola opět lákala k zakoupení velkého
množství losů, hrozny nad hlavami vydrželi sotva do půlnoci, sál byl zaplněn „tak
akorát“, jinými slovy,Vinobraní se i v r. 2017 vydařilo.
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V předvánočním čase probíhají výroční schůze všech SDH okrsku. Chotečtí hasiči
uspořádali výroční schůzi v pátek 24. listopadu a také se naši členové účastnili
výročních schůzí ostatních sborů okrsku.

Hasiči opět uspořádali Mikuláše pro děti. V úterý 5. prosince navštívil Mikuláš se
svou družinou hodné i zlobivé děti v jejich domácnostech, v neděli 10. prosince
si pak pozval děti do sálu místního pohostinství, kde jim za hezkou básničku či
písničku předal balíček s dobrůtkami.
Dále členové jednotky SDH zabezpečili bezvadný chod akce, kterou pro své
spoluobčany pořádá Obecní úřad, a to rozsvícení vánočního stromku.
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Stalo se
Halloweenské odpoledne
V neděli 29. října patřil sál obecního pohostinství dětem. Konal se halloweenský maškarní rej. I přes velmi větrné počasí,
které způsobilo výpadek elektrického proudu, se po celé
odpoledne se soutěžilo a tančilo. Děti si mohli například vyzkoušet let s duchem, tanec s balónkem, podlézání pod lanem,
židličkovanou. O plný tanečný parket se se svými hity postaral DJ
Míra. Součástí odpoledne byla také výstavka vydlabaných dýní, spojená s vyhlášením nejkrásnější dýně.
O vítězi rozhodovali diváci
a úkol měli nelehký. I přes
velikou konkurenci si své
prvenství již po několikáté obhájila rodina Hendrychova. Rozzářené oči
děti a spokojené úsměvy
rodičů jsou znakem toho,
že se odpoledne vydařilo.
Děkujeme SDH zejména
Pavlu Sekovi, za zapůjčení
elektrické centrály.

Posezení se seniory
11. listopadu měli v obecním pohostinství „dostaveníčko“ naši senioři. Po přivítání,
předání pozornosti nejstarší občance a nejstarším manželům, projevu starosty
obce, následoval kulturní program. Jako každý rok, tak i letos, se o zahájení
postaraly děti z kroužku cvičení. Africkou atmosféru vykouzlily nejmladší děti
s tanečním vystoupením – „Když se u nás v Africe narodila opice“. Jako druhé se
představily starší slečny s tanečně – aerobní choreografií „Tancuj Balala“. Obě
dvě vystoupení byla odměněna velikým potleskem. Dalším kulturním vstupem
bylo magické vystoupení MAX MAGIC. Do kouzelnického vystoupení kouzelník
zapojil i přítomné publikum a svými dokonale propracovanými triky ohromil
všechny přítomné.
V druhé části večera, již potřetí za sebou vystoupli zástupci obce a hasičů.
Letošní tanečně – herecké vystoupení neslo název Slunce, seno...

6

7

S patřičným vtipem, známými hláškami z oblíbené trilogie a umem svým vlastním
dokonale navodili atmosféru vesnické pohody a za své vystoupení byly také
zaslouženě odměněny velikým potleskem. V závěru večera proběhlo losování
tomboly. Šťastnou ruku při koupi a výběru lístku měla paní Naděžda Pražanová,
která se letos stala výherkyní první ceny. Hudbou k tanci a poslechu i milým
slovem večerem provázelo duo Evergreen.

Adventní dílna
První prosincovou sobotu jsme se již po několikáté sešli v místním pohostinství,
abychom přivítali nadcházející vánoční svátky. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili
a i těm, kteří jakkoliv pomáhali. Do Nového roku přejeme hodně zdraví, štěstí
a hlavně radosti.
Dáša a Hela

Rozsvícení vánočního stromu a ulic
Na první Adventní neděli se v naší obci
rozzářil vánoční strom, který věnovala rodina Markovičova. Současně byla
rozsvícena nová vánoční výzdoba na
veřejném osvětlení. Vánoční atmosféru
dotvořil krásný betlém ze sena a výstavka z adventní dílny v sále pohostinství.
Pro všechny byl připraven svařák a čaj
na zahřátí.

Vítání občánků
10. prosince přivítal starosta obce nové
občánky. Jsou jimi Adam Blažek, Dominika Fialová a Alex Layer. Po slavnostním
projevu starosty obce a zapsání do kroniky obce obdrželi rodiče finanční dar
ve výši 4000 Kč. Nechyběl dárek pro
děti a kytice pro statečné maminky. Slavnostní atmosféru dotvořilo pásmo básní
v podání Elly Vejvodové, Kristýny Chvojkové a Nikoly Bidlové. Rodičům a dětem
přejeme hodně štěstí, zdraví a rodinné
pohody

Česko zpívá koledy
Stejně jako loni, tak i letos jsme se 13. prosince připojili k celorepublikové akci
Deníku – Česko zpívá koledy. Úderem 18:00 hodiny se v sále pohostinství
rozezněly první tóny vánočních koled. Koledy byly dané pořadatelem. Drželi
jsme se instrukcí a společně si zazpívaly „Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus
pán, Půjdem spolu do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a Vánoce,
vánoce přicházejí.“ Akce se nesla v pohodovém předvánočním duchu. Děkujeme
všem, kdo jste tuto akci svým zpěvem podpořili.

Posezení s pohádkou
První dárek v podobě pohádky si děti rozbalily na vánoční besídce 20. prosince
Loutkoherci z divadýlka Kozlík, jim přijeli zahrát pohádku o Perníkové chaloupce.
Pohádka byla velmi krásná. Děti si po jejím skončení mohly loutky osahat a i se
s nimi vyfotografovat. Za zpěvu koled jsme si pustili lodičky a vyslovili své přání,
co bychom chtěli pod vánočním stromkem nalézt.
Pro děti byl nachystán ještě jeden dárek
v podobě andílka pro štěstí. Děkuji za
krásnou atmosféru a těším se i v tomto roce na další společná cvičení.
Martina Chvojková
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XVIII. Reprezentační ples Svazku obcí Loučná

Svazek obcí Loučná vás srdečně zve na XVIII. Reprezentační ples, který se bude
konat v pátek 9. února od 19:30 v obci Býšť. Vstupenky v ceně 150 Kč si
můžete zarezervovat u starosty obce na tel: 724 054 020. Autobusová doprava
zajištěna.

Dětský karneval

Zveme všechny děti a rodiče na maškarní karneval, který se bude konat v sobotu 24. února od
15:00 hodin v sále pohostinství v Chotči. Těšit se
můžete na soutěže o sladké odměny a diskotéku.

XV. Reprezentační ples Obce
Choteč

Vánoční turnaj
3 27. prosince
8
15
2
14 opět konal
7 Po roční13
pauze, se letos
vánoční
11

turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise. Účastnilo
se5 celkem 38 hráčů, kteří přijeli poměřit12
své síly.9
Umístění v jednotlivých kategoriích:
Šipky muži
1. místo Ptáček Stanislav
2. místo Podstata Lukáš
3. místo Spěvák Pavel
Šipky ženy
1. místo Maroši Gabriela
2. místo Pražanová Helena
3. místo Chvojková Martina
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Stolní tenis
1. místo Podstata Lukáš
2. místo Schejbal Jiří
3. místo Bulis Zdeněk
Kulečník
1. místo Valecký Roman
2. místo Kamenický Zdeněk
3. místo Hrdý Martin

Bude se konat
VIII. Hasičský ples

Rádi bychom Vás srdečně pozvali na v pořadí již osmý ples, kteří pořádají chotečtí
hasiči 27. ledna 2018 od 19:30 hodin. Svou účast opět přislíbila Karlovarská
skupina Sympaťáci, kteří – jak mnozí vědí – umí zábavu pořádně rozparádit.
Tombola bud opět velice lákavá, pivo dobře vychlazené, parkety naleštěné.
Těšíme se na Vás!

Obec Choteč Vás srdečně zve na XV. reprezentační ples Obce Choteč, který se bude konat v sobotu 3. března od 19:30 v sále pohostinství
v Chotči. K tanci a poslechu zahraje kapela Chorus, chybět nebude losování tomboly.
Vstupenky v ceně 150 Kč si budete moci zakoupit
od zástupců obce při osobním pozvání. Případně
u starosty obce (tel: 724 054 020).
Těšíme se na Vaši účast.

Výročí
Úmrtí
Smutnou zprávou je, že dne 9. prosince zemřela nejstarší občanka naší obce paní
Hladíková Miroslava.

Blahopřejeme
Leden
1. 1. Kosinová Jarmila
23.1. Čapek Jaroslav
23. 1. Kupková Soňa
28. 1. Blažková Marcela

Únor
Březen
16. 2. Poborská Bohunka 13. 3. Slabá Hana
24.2. Pithardt Josef
25. 2. Hálová Alena
28.2 Šťastný Jaroslav
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Prázdniny na Moravance v Krkonoších
Pro veliký úspěch u dětí i rodičů, již po třetí pořádáme prázdninový pobyt.
Po velmi dobrých zkušenostech z loňského roku, jsme i letos zvolili chatu
Moravanku v Dolní Malé Úpě. Pobyt doporučujeme pro děti od 6 ti let
(mladší dle dohody s Martinou Chvojkovou).
Ubytování: chata Moravanka (www.moravanka.cz)
Dolní Malá Úpa 79
542 27 Malá Úpa

Termín: 4. 8. 2018 – 11. 8. 2018
Cena: 3 350 Kč
Odjezd: sobota 4. 8. 2018 ve 14:00 hod. od pohostinství v Chotči
Návrat: sobota 11. 8. 2017 kolem 12:00 hod. k pohostinství v Chotči
Cena zahrnuje: Ubytování ( kapacita 30 lůžek)
Stravu 5 x denně
Celodenní pitný režim
Dopravu tam i zpět
Kvalifikovaný pedagogický dozor
Zdravotnický dozor
Diplomy a odměny pro děti
Závaznou přihlášku společně se zálohou 2000 Kč zašlete do konce dubna,
doplatek bude vybrán na informativní schůzce v červnu.
Bližší informace a přihlášky u Martiny Chvojkové
email: martinachvojkova@centrum.cz
Těšíme se na další prima týden plný soutěží, her a zábavy s vašimi dětmi.
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