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Z úřadu a zastupitelstva:
25.4.2012
Zastupitelé projednali znovu pokračující projekt - Obnova zeleně v obci Choteč, který pokračuje výsadbou stromů v ulici Pardubická ve směru do Sezemic
a výsadbu stromů podél silnice ve směru na Časy.Ve směru na Dolní Ředice nemohou být stromy vysázeny (plánováno bylo 70 ks), neboť v místě výsadby vede
rozvod plynu a výsadbu nejlze posunout dále od vozovky, tyto pozemky jsou již
soukromé. Obec bude žádat o změnu projektu.
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2011, který je přílohou
zápisu jednání zastupitelstva ze dne 25. 4. 2012. Součástí zápisu je zpráva z inventarizace majetku za rok 2011 a zpráva z kontroly hospodaření za rok 2011, kterou provedli zaměstnanci Krajského úřadu v Pardubicích. Závěrečný účet obce
byl zveřejněn na úřední desce a také v elektronické podobě na www stránkách
obce od 31. 3. 2012 do 25. 4. 2012. Projednání závěrečného účtu obce za rok
2011 je uzavřeno bez výhrad s celoročním hospodařením obce.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2 v objemu příjmů
218 500 Kč a v objemu výdajů 218 500 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup pozemku v ulici Na Obci. Pozemek
je potřebný pro výsadbu zeleně.
Pan starosta informoval o přípravách na výstavbu veřejného osvětlení ve směru
na Rolní Ředice. ČEZ souhlasí s umístěním světel osvětlení na sloupy rozvodu
el.energie.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o poskytnutí ﬁnančního daru Oblastní charitě Pardubice. Obec poskytne dar ve výši 10 000 Kč.
23.5.2012
Starosta obce informoval zastupitele o dalších pracech na projektu - Obnova zeleně v obci Choteč. Na projektu se intenzivně pracuje a bude dokončen
v červnu 2012.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo smlouvu o poskytnutí dotace v rámci Programu obnovy venkova – Oprava veřejného osvětlení včetně rozhlasu. Dotace
je ve výši 100 000 Kč. Jedná se o 50% skutečných nákladů na akci. Obec získala
také dotaci ve výši 70 tisíc Kč na pořízení územního plánu.
Starosta i zastupitelé projednali přípravu Dětského dne na Baště. Dále pan starosta seznámil zastupitele o průběhu probíhajícícho jednáním ohledně výstavby
veřejného osvětlení směrem na Dolní Ředic.e
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Obnova zeleně v obci
30. června skončily práce na projektu - Obnova zeleně v obci Choteč realizována ﬁrmou Jan Vavřín – ARS Litomyšl.
V obci bylo vysázeno celkem 3600 nových dřevin, keříčků, stromů a proběhla
také obnova trávníků.
Starosta obce žádá všechny spoluobčany,
aby v rámci svých možností pomohli zaměstnancům technických služeb se základní údržbou nové výsadby před svými domy
– zalití nového trávníku a občasné vyplení
prorůstajícího plevele mezi keříčky.
Věříme, že se Vám nová výsadba, která
krášlí naši obec, líbí.

Sběr železného šrotu
V sobotu 4. 8. 2012 od 8:00 proběhne v naší obci sběr železného šrotu. Nepotřebný železný odpad můžete přichystat před své domy. Těžší předměty Vám
ochotně posádka sběrného vozu složená ze zástupců Obecního úřadu a SDH
Choteč pomůže vynést.
Výtěžek ze sběru bude rozdělen mezi naše nejmenší a na pořízení vybavení
hasičů.
Předem Vám děkujeme za podporu.

Mateřská škola Sezemice- Nová třída?
Vážení rodiče,
Město Sezemice v současné době
žádá Krajský úřad Pardubice o navýšení kapacity mateřské školy.V případě kladného vyřízení, proběhne v
srpnu druhé kolo přijímacího řízení do
mateřské školy. Na základě této situace bude
seznam tříd na školní rok 2012/2013 vyvěšen v srpnu
na webových stránkách školy. Děkuji za pochopení
Machatá Veronika, ředitelka MŠ Sezemice
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Stalo se:
Honba za pohádkovým pokladem
V rámci herny jsme 8. 5. 2012 pro děti připravili oblíbenou „Honbu za pokladem.“ Pojali jsme to v netradičním a naučném duchu, která byla přizpůsobena
zejména školním dětem. Po cestě děti hledaly indicie které je dovedly až k „pohádkové komnatě“. Tu jim odemkla „pohádková víla“ – místní knihovnice paní
Kořínková. Ukázala dětem, že poklad, nejsou jen sladkosti, ale i krásné knížky,
které místní knihovna nabízí. Děti si knihovnu prohlédly a některé se hned staly
novými čtenáři. Na závěr jsme si z úst paní Kořínkové poslechly pohádku a posilnily se šunkovou pizzou.
Cílem této akce bylo přivézt nenásilnou formou děti ke knížce a ukázat jim, že volný čas, se dá trávit i jinak, než jen sledováním televize či hraním počítačových her.
Přijďte se přesvědčit i vy ostatní o tom, že místní knihovna má dětskému i dospělému čtenáři opravdu co nabídnout. Naleznete zde nejen knihy nejrůznějších
žánrů, ale i spoustu časopisů. Knihovna nabízí také připojení na internet zdarma.
půjčovní doba:
půjčovné

čtvrtek:
dospělí
děti

lů. Cíl cesty byl na Baště, kde na dobrodruhy čekala šifra, kterou hravě pomocí
klíče vyluštily a dle pokynu: „Najdi strom Bonboník“, se rozběhly bájný strom
hledat. To se jim během chvíle podařilo. Plody stromu, jak již název napovídá,
byly bonbóny a protože to byl opravdu pohádkový a štědrý strom, tak i v jeho
kořenech našly překvapení. Bublifuky, přívěšky, zlaté penízky a občerstvení pro
děti i rodiče.
Za celoroční snahu jsme děti odměnili pochvalnými listy a všichni strávili příjemné odpoledne a podvečer posezením u táboráku.
Přejeme Vám prima prázdniny plné sluníčka, krásných zážitků a těšíme se na vás
všechny opět na cvičení a tvoření v novém roce.
Martina Chvojková a Erika Blažková

Dětský den

16–17 hod
30 Kč/rok
15 Kč/rok

Strom Bonboník
aneb jak jsme se pro letošní školní rok loučili se cvičením a tvořením
Na závěr letošního cvičení a tvoření jsme pro děti zorganizovali hledání stromu
Bonboníku. Cestou musely děti splnit spoustu vědomostních i sportovních úko-

V sobotu 9. června se v přírodním areálu Bašta konal Dětský den, který organizovali zástupci místního obecního úřadu. Počasí nám přálo a program byl
bohatý. Děti se vyřádily na skákacích hradech, povozily se na lanovce. Nechyběly
soutěže o sladké odměny, tvarování balónků do různých podob zvířátek, mečů,
kytiček a malování na obličej. Děti se opět přeměnily do podob motýlků, víl,
zombíků i čertíků, kočiček a pejsků. Úspěch měly také hasiči se svými auty. Mohli
jsme si prohlédnout „vozový park“ místního sboru dobrovolných hasičů – historickou Pragu RN a Avii, kterou sbor dobrovolných hasičů nově nastříkal, opravil
a po celé odpoledne děti v tomto autě vozili. Pozvání přijali také hasiči z Dolní
Rovně, kteří předvedli zásah a moderní vybavení Tatry 815.
K zakousnutí byla grilovaná kýta, kuřecí steaky a klobásy z udírny. Pro děti zdarma nanuky a od pana starosty výborné palačinky.
Starosta obce děkuje všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a sponzorování Dětského dne.
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HASIČI:
Dne 30.4.2012 se uskutečnilo tradiční ,,pálení čarodějnic“ organizované dobrovolnými hasiči naší obce.
Od hasičské zbrojnice vyšel průvod v maskách. Děti nesly čarodějnici, kterou si
sami vytvořily. Průvod směřoval na Baštu, kde bylo připraveno občerstvení.
Chotečské maminky připravily dětem doprovodný program a soutěže, které
byly zakončeny losováním tomboly.
Velký ohlas měla jízda hasičským autem, stříkání stříkačkou nebo jízda na lanovce. Bylo to příjemně strávené odpoledne a večer. Těšíme se opět na příští rok.
SDH se také zúčastnil dětského dne
pořádaného obecním úřadem. Na Baštu
jsme na ukázku přivezli staré hasičské
auto Praga RN, úspěch měly opět i projížďky hasičskou Avií. Pozvaní byli také
dobrovolní hasiči s Dolní Rovně, kteří
předvedli moderní techniku a vybavení
pohotovostní jednotky.

a to nejen v podvečerních hodinách, neboť zájem hasičů o zřízení pohotovostní
jednotky musí být dostatečně prověřen.

Bude se konat v Chotči:
2. ročník chotečské neckyády
Obecní úřad Choteč vyhlašuje 2. ročník chotečské neckyády, který se uskuteční
v sobotu 25. 8. 2012 od 14:00 hodin na rybníku Bašta. Prezentace závodníků
a příprava plavidel od 13:00 hod. Registrovat svá plavidla prosíme na emailu:
martinachvojkova@centrum.cz. Nejpozději do 18. srpna.
Disciplíny:
Plavba na doma vyrobeném plavidle
Plavba v neckách
Suchou nohou přes rybník
Soutěžíme v dospělé a dětské kategorii.
Pro nejlepší závodníky budou připaveny poháry a diplomy.
Těšíme se na Vaši účast, originální plavidla a stylové kostýmy posádek.

Cvičný poplach
V pátek 29.6.2012 se chvilku po 18-té hodině rozezněla z ampliónů místního
rozhlasu siréna označující poplach – zátopovou vlnu. Všichni občané obce byli
následně seznámeni s faktem, že se jedná o nácvik a že poplach se týká pouze
členů dobrovolných hasičů.
O přípravě tohoto cvičení byli seznámeni starosta obce, starosta hasičů a velitel hasičů. Zůstávalo otázkou, kolik členů z řad dobrovolných hasičů se dostaví
do zbrojnice a bude schopno na ﬁktivní katastrofu reagovat. Místní hasiči totiž
uvažují o zřízení tzv. pohotovostní jednotky, což obnáší povinnost členů pohotovostní jednotky účastnit se akce, na kterou budou v případě potřeby povoláni.
V pohotovostní jednotce bývá zpravidla minimálně 9 členů hasičů, při vyhlášení
poplachu se pak musí dostavit minimálně 5 z nich. Za zmínku stojí, že se zřízením pohotovostní jednotky vzniká dobrovolným hasičům nárok na dotace na
vybavení jednotky.
Cvičný poplach měl tedy prokázat opravdový zájem místních – zejména mladých
hasičů, kteří o zřízení pohotovostní jednotky v naší obci již delší dobu hovoří.
Do hasičské zbrojnice se dostavilo devět hasičů, z toho šest má zájem o zapsání
do jednotky. Je tedy pravděpodobné, že se podobná cvičení budou opakovat,

Vinobraní
Pro ty z Vás, kteří se rádi účastníte tradičního Vinobraní, máme dobrou zprávu.
Také letos je tato zábava v režii dobrovolných hasičů plánována, termín konání
bude upřesněn.
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Výročí:
Blahopřejeme jubilantům:
Červenec 6.
9.
24.
25.

Věra Kašparová
František Varinský
Alena Vondřejcová
Jitka Koubková

Srpen 11. Marie Jiránková
12. Jaroslav Kořínek
Září
9. Jarmila Spěváková

Nový občánek:
Dne 17.6.2012 se narodil nový občánek naší obce. Jmenuje se Daniel Rychtecký
a šťastnou maminkou je paní Martina Rychtecká.

KOSMETIKA PEDIKÚRA
Iveta Kindlová
tel: 723 719 587, provozovna Choteč
Ceník služeb:

pedikůra základní ošetření 170 Kč
kosmetické ošetření
300 Kč
parafínový zábal rukou
80 Kč
V prodeji dárkové poukazy k svátku, narozeninám …

Tip redakce: POMERANČOVÉ CAMPARI
Ingredience: 4 cl Campari
2 dl pomerančového džusu
5 kostek ledu
Do vysoké sklenky dáme pár kostek ledu a zalijeme je campari. Sklenici
dolijeme pomerančovým džusem a důkladně promícháme. Koktejl ozdobíme
plátkem pomeranče a podáváme.
Vydává OU Choteč, Pardubická 34, IČO: 00273651, MK ČR E11211.
Šesté číslo vydáno dne 12.7.2012.
Redakce: Veronika Takáčová (veronikavon@seznam.cz),
Martina Chvojková (martinachvojkova@centrum.cz).
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Graﬁcká úprava: Silvie Vondřejcová.
Příští číslo vyjde 12.10.2012.

