Chotečánek
čtvrtletník OU Choteč

říjen 2013

Vážení spoluobčané,
omlouváme se, ale z technických důvodů v tiskárně
dostáváte Chotečánek s malým zpožděním. Děkujeme za
pochopení a přejeme příjemné počtení.
Redakce
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Z úřadu a zastupitelstva:

Hasiči:

28.8.2013:
Pan Josef Ruml, jednatel společnosti FLOR s.r.o., podal žádost o odkoupení
pozemku parc.č. 747/7 v katastrálním území Sezemice nad Loučnou o rozloze
604,5 m² a žádost o odkoupení části pozemku parc.č. 2002/1 v katastrálním
území Sezemice nad Loučnou o rozloze 25,2 m². Zastupitelé žádosti projednali
a schválili za cenu 150 Kč/m².
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení věcného břemene na pozemku
parc.č. 736/3 v katastrálním území Choteč u Holic pro paní Naďu a Věru Vondroušovou. Paní Ing. Naďa Vondroušová používá pozemek jako příjezdovou cestu
na své pozemky.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo 2. aktualizaci Programu obnovy venkova
obce Choteč na období 2014 – 2017.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo žádost o dotaci z Programu obnovy venkova na rok 2014. Jedná se o dotaci na rekonstrukci sociálního zařízení v kulturním
zařízení. Celkové náklady akce se plánují ve výši 300.000 Kč.
Zastupitelé schválili Rozpočtové opatření č.2 ve výši příjmů 195.000 Kč a ve výši
výdajů 195.000 Kč.
Dále pan starosta informoval zastupitele o konání kulturních akcí – Neckyáda
a Rybářské závody. Na 16.11. je plánováno Posezení se seniory.

Prověřovací cvičení Chvojenec 2013

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se budou konat 25. a 26. října
2013. Volební místnost na Obecním úřadě v Chotči bude otevřena v pátek 25.
října od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 26. října o 8:00 do 14:00 hodin. Připomínáme, že nutností je předložení platného průkazu totožnosti.

Mimořádná dotace pro Obec Choteč na podporu
a rozvoj Jednotky sboru dobrovolných hasičů
Obec Choteč získala od Krajského úřadu - odboru Krizového řízení, mimořádnou dotaci ve výši 66 000 Kč. Dotace je určena na úhradu mimořádných výdajů
spojených s činností jednotek SDH obcí se zásahy jednotek SDH obcí při provádění povodňových prací v obci, která je jejich zřizovatelem, podle § 68 odst. 1
zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů . Dotaci
poskytuje obci kraj v souladu s § 27 odst. 3 písm. b) bod 2. zákona o požární
ochraně, kdy kraj k zabezpečení plošného pokrytí území jednotkami požární
ochrany přispívá obcím na financování potřeb jejich jednotek SDH obcí.

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se opět účastnila námětového cvičení, tentokrát ve Chvojenci. Téma
cvičení bylo dálková doprava vody k budově bývalé
školy. Termín cvičení byl stanoven na pátek 27.9.2013,
čas ohlášení poplachu byl v 17:00 hodin. Cvičení se
zúčastnilo 7 jednotek okrsku vždy v počtu minimálně
4 členů JSDH. Z naší obce to byli jmenovitě velitel
JSDH Pavel Seka, dále pak Milan Takáč, Lukáš Němec,
Petr Stejskal, Jan Karel, Miroslav Uhlíř a Láďa Markovič. Celá akce byla provedena dle předem připravených instrukcí s důrazem na dodržení přísné kázně při akci, nepřeceňování sil a zvýšenou opatrnost.
Takováto cvičení také prověří připravenost jednotek
k zásahu, schopnosti velitelů zásahu jednat v časové
tísni i funkčnosti komunikace mezi členy jednotek i jednotkami navzájem. Akce
byla po svém ukončení prohlášena za vydařenou.

Mikuláš
Jistě by se na dobrovolné hasiče zlobily nejen děti, ale hlavně rodiče zlobivých dítek, pokud by naší obec letos nenavštívili čerti. Protože zde ale máme jen hodné
děti, nemusí se nikdo čertů bát a všichni společně se můžeme těšit na hodného
Mikuláše a spanilé andílky. Přesný termín jejich návštěvy v obecním pohostinství
bude včas oznámen. Dětem za pěknou básničku či písničku rozdají balíčky plné
dobrot.
Ve čtvrtek 5.12. pak projde Mikuláš s čerty obcí a navštíví děti v jejich domovech.

Myslivci:

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás informoval o aktuálním stavu myslivosti v naší obci, respektive v honitbě Choteč- Časy. Dne 1.března tohoto roku
proběhla valná hromada Honebního společenstva Choteč. Na valné hromadě
bylo přítomno 87,22% majitelů pozemků nebo osob zastupujících majitele. Valná hromada odsouhlasila 99,50% hlasů přítomných, že honitba Choteč- Časy
bude v příštích deseti letech provozována Honebním společenstvem Choteč
na vlastní účet. Valná hromada dále zvolila nový honební výbor, jehož členy jsou
nově Ing. Vít Řehounek, p. Josef Metelka, p. Petr Mazal, p. Karel Kamenický, Dr.
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Jaroslav Kořínek, p. Petr Moravec a Ing. Vladimír Řehounek. Honební výbor následně jmenoval do funkce mysliveckého hospodáře Ing. Petra Mazala. Hlavním
cílem honebního výboru v příštím období je zvyšování stavů drobné zvěře, hlavně bažanta a zajíce, tlumení škodné zvěře, jako jsou např. lišky a kuny, a dále pak
udržení stavů srnčí zvěře. Dalším významným úkolem je zlepšení a zkvalitnění
přikrmování zvěře v zimním období. Rádi bychom každé čtvrtletí touto formou
občany informovali o aktuálním dění v honitbě.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Stalo se:
Neckyáda
Rybník v areálu Bašta, patřil 24. srpna třetímu ročníku chotečské Neckyády. Stejně jako
v předešlých ročnících, se i letos bylo na co
dívat. Soutěžilo se v již tradičních disciplínách.
Plavbě na doma vyrobeném plavidle, plavbě
v neckách a suchou nohou přes rybník.
Všechna domácí plavidla byla originální a moc
povedená. Nechyběl nápad ani vtipné kostýmy
posádek.V úvodní plavbě se nám představili – „Králici z klobouku Bob a Bobek“ ve složení Jan Hendrych
a Lukáš Vecek, „Vánoce v létě“ ve složení Martin Chvojka a Tomáš Chvojka, „Zelenina“ ve složení Helena a Tomáš Pražanovi se syny Filipem a Tomášem a hnízdo
„Angry Birds“ ve složení Anastazia Taskina s přítelem.
To, že u nás v obci máme zdatné sportovce a statečné děti ukázaly i další dvě
disciplíny - Plavba v Neckách a Suchou nohou přes rybník. V nich se soutěžilo
v dospělé a dětské kategorii a o vítězi rozhodoval nejlepší čas..
O hudební produkci celého odpoledne a večera se postaral DJ Vrána z Ředic.
Nechybělo dobré jídlo, pití, příjemné počasí a tak není divu, že se akce skončila
v pozdních večerních hodinách.
Všechny výkony byly hodné ocenění, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší. Na předních
příčkách se umístili jak obecní borci, tak i přespolní závodníci.
Výsledková listina v jednotlivých kategoriích
Domácí plavidlo – o vítězi rozhodovali diváci
1. místo – Bob a Bobek – Lukáš Vecek a Jan Hendrych
2. místo – hnízdo Angry Birds – Anastazie Taskina s přítelem
3. místo – Vánoce v létě – Martin a Tomáš Chvojkovi
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Plavba v neckách – dospělí
1. místo – Jan Hendrych
2. místo – Lukáš Vecek
3. místo – Martin Chvojka
Plavba v neckách – děti
1. místo – Matěj Hendrych
2. místo – Tomáš Chvojka
3. místo – Barbora Vavřačová

Suchou nohou přes rybník – dospělí
1. místo – Jan Karel
2. místo – Martin Chvojka
3. místo – Jan Balada
Suchou nohou přes rybník – děti
1. místo – Radek Kindl
2. místo – Adam Dobruský
3. místo – Bartoloměj Lidák

Poděkování patří všem, kdo se podíleli na organizaci a přípravě celého odpoledne, věříme, že jste se všichni dobře pobavili a už teď se těšíme na 4. ročník
s Vámi všemi.

Vítání občánků
V neděli 15. září přivítal starosta obce dva naše nové občánky Emmu Lotte Conrad narozenou 2.3.2013 a Vojtěcha Bartela, narozeného 20.6.2013.
Po slavnostním projevu předal starosta obce každému miminku peněžitý dar ve
výši 4000 Kč a drobný dárek. Rodiče Emy peněžitý dar s poděkováním obci vrátili s přáním využití peněz pro chotečské děti, protože rodina žije v Německu.
Nechyběl přípitek, focení do obecní kroniky a kytice pro statečné maminky.
O kulturní program se přednesem básní postarali Karolína Kořínková a Tomáš
Chvojka. Dětem přejeme hlavně hodně zdraví a šťastnou cestu životem.

Rybářské závody
28. září měli na Baště dostavení jak místní tak přespolní rybáři, aby se utkali v Rybářských závodech. Celkem břehy rybníka obsadilo 34 rybářů. Největší úlovek
závodů byl kapr pana Ladislava Sedláčka, který měřil 57 cm. Chytalo se na dva
poločasy, technikou, kterou si každý zvolil. Někomu se dařilo, někomu méně. Nechyběla tradiční rybářská tombola v které si první cenu
lahev Whisky a podběrák odnesl David
Pražan. Cena pro vítěze závodů, kterým
se stal Ladislav Sedláček, byla poukázka
na nákup rybářských potřeb v hodnotě 1000,- Kč, trofej, diplom a balík piv.
Na druhém místě se umístil Teichman
Jan a třetí příčku obsadil Řehák Martin.
Ti byli také oceněni diplomem, trofejí
a balíkem chmelového moku. Nejúspěšnějším dětským rybářem se stal desetiletý
Dušan Holman. Po celou dobu závodů vládlo
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příjemné podzimní počasí i nálada.
Věříme, že jste si tento sportovní den užili a poděkování patří všem, kteří se
podíleli na přípravě a organizaci celého dne.

cvičí od 10:00 - 11:00. Cvičení je spojené s hernou. Předškolní a školní děti cvičí
v pondělí od 16:30 – 17:30 hod.
Na všechny malé cvičence se těší Martina Chvojková.

Výsledná listina

Tvoření pro děti

1. místo – Sedláček Ladislav 301 cm
2. místo – Teichman Jan 151 cm
3. místo – Řehák Martin 119 cm
a dále pak 4. až 14. místo: Pažout Daniel 102 cm, Čapek Ladislav 83 cm, Záruba
Petr 78 cm, Izaiasz Petr 71 cm, Kubizňák Tomáš 66 cm, Holman Dušan 62 cm,
Kamenický Zdeněk 61 cm, Bareš Vladimír 46 cm, Šťastný Pavel 40 cm, Pražan
David 31 cm, Řeháková Eliška 20 cm.

Drakiáda

V sodotu 5.10. 2013 se nebe v naší obci rozzářilo pestrobarevnými draky. Počasí letu drakům přálo, bylo slunečno a větrno. Soutěžilo se ve dvou kategoriích.
Drak Krasavec - první místo si právem za výrobu domácího a zároveň nejkrásnějšího draka odnesl Honzík Bartel a první místo v kategorii Drak Vytrvalec si
odnesla malá Hanička. Jak už je ale dobrým zvykem, ocenění byli nakonec všichni
zúčastnění. Každý si odnesl památeční list a sladkou odměnu. Děti si během
soutěžního odpoledne vymalovaly svého vlastního dráčka a za pomoci rodičů
závodily také v letu ručně vyrobených šipek. Příjemné odpoledne jsme zakončili
na Baště, opékáním buřtíků. Děkujeme všem za účast a věříme, že se i příští rok
sejdeme v hojném počtu na větrné louce.

Děti a rodiče, kteří rádi tvoří, mohou i v letošním roce chodit na kroužek Tvoření, který bude jednou měsíčně vždy první čtvrtek v měsíci od 16:30 do 18:00
hodin v tělocvičně v Chotči. Tvoříme tematicky k danému měsíci. Téma tvoření
pro listopad: 7. 11. listopadová housenka
Těší se na Vás Dáša Vecková a Helena Pražanová

Halloweenské odpoledne
Zveme všechny děti, rodiče, babičky, dědečky, tetičky i strýce na Halloweenské
odpoledne, které se uskuteční v sobotu 9. listopadu od 15:00 hodin v sále
pohostinství v Chotči. Nebude chybět jak diskotéka, tak tradiční soutěže o sladké odměny. Oblékněte děti do kostýmů strašidýlek, dýní, kostlivců, čarodějnic,
čarodějů, duchů, koček… a přijďte si zpříjemnit podzimní odpoledne. Těšíme se
na Vás.

Posezení se seniory
Obecní úřad připravuje na sobotu 16. listopadu od 16:00 hodin v sále pohostinství posezení se seniory. Připravujeme pro Vás kulturní program ve kterém
nebude chybět vystoupení chotečských dětí i tradiční tombola. Pozvánky na posezení Vám budou předány osobně zastupiteli obce.

Vánoční dílna
Přivonět k vánoční atmosféře, vytvořit, či zakoupit si vánoční
dekoraci budete moci v sobotu 23.11.2013 od 10:00 – 20:00
hodin v sále místního pohostinství, kde se bude konat vánoční
dílna. Materiál pro výrobu si budete moci zakoupit na místě,
či si přinést vlastní z domova.Všichni jste srdečně zváni.

Rozsvícení obecního stromu
a ulic

Bude se konat v Chotči:
Cvičení dětí a batolat
16. září začalo cvičení dětí a batolat. Cvičení je každé pondělí. Batolata s rodiči

I letos bude naši obec v čase adventním i vánočním
krášlit vánoční strom, který se poprvé rozzáří první
adventní neděli 24. listopadu v 17:30. Přijďte ochutnat svařené víno, čaj, prohlédnout si výstavku z vánoční
díly a příjemně se naladit na předvánoční čas.
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Turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise
Obec Choteč zve všechny sportovce v sobotu 28. prosince od 15:00 na již
tradiční turnaj v kulečníku, stolním tenise a šipkách.
Startovn: 200 Kč za první disciplínu + 50 Kč za start v každé další. V ceně startovného je zahrnut přípitek, pivo, řízek s chlebem. Registrovat se můžete průběžně na buď emailu martinachvojkova@centrum.cz či v pohostinství v Chotči,
nebo na obecním úřadě každou středu od 18:00 – 19:00 hodin až do 27. prosince 2013. Po skončení vyhlášení a předání cen nejlepším.

Výročí:
Narození
Opět miminko v Chotči. Dne 9. srpna 2013 se narodila holčička Sabina Hochmanová. Jejími rodiči jsou Jana Hochmanová (rozená Krejčová) a Marek Hochman.
Sabince přejeme štěstí, zdraví a krásný dlouhý život a rodičům srdečně gratulujeme.

Úmrtí
Smutnou zprávou je, že dne 5.10.2013 zemřela nejstarší občanka naší obce, paní
Jaroslava Třešňáková ve věku nedožitých 89 let.

Jubilea
Říjen
6.10. Zdeněk Uhlíř
9.10 Eva Pecinová.
10.10. Věra Kořínková
21.10. Drahoslava
Krčková
27.10. Josef Vlček

Listopad
1.11. Jaroslav Poborský
8.11. Anna Kindlová

Prosinec
4.12. Miroslav Uhlíř
5.12. Ladislav Maixner
8.12. Marie Vondroušová
8.12. Jaromír Kindl
10.12. Eva Řeháková
24.12. Vlasta Udržalová
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