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Slovo starosty:
Vážení spoluobčané,
zdá se, jako by to bylo včera, co jsme Vám do Chotečánku psal novoroční řádky.
Čas utekl jako voda a máme tu rok nový.
S novým rokem většina z nás očekává i začátek něčeho nového. Je to čas na
určení si nových cílů a předsevzetí, kterých bychom chtěli během nastávajícího roku dosáhnout jak v soukromém, tak pracovním životě. Je to ale také čas
vhodný k ohlédnutí a zhodnocení uplynulého roku. V loňském roce jsme před
sebou měli řadu nelehkých úkolů, které se nám díky vynaloženému úsilí podařilo
zrealizovat a dotáhnout do konce. Mezi ně patří vybudování dětského hřiště
v prostorách Bašty, nový povrch silnice v ulici Malá Strana a další menší stavební
akce, k nimž patří výmalba Obecního pohostinství a výměna oken v salónku
a v prostorách kuchyně.
Za zmínku stojí také to, že obec má od ledna minulého roku Jednotku dobrovolných hasičů, s jejichž dosavadní prací jsem velmi spokojen. Poděkování patří také
všem, kteří se podílejí a pomáhají na přípravách kulturních akcí, které příjemně
obohacují dění v naší obci.
Milí spoluobčané, rád bych Vám poděkoval za všechny Vaše připomínky, názory
i kritiku, která nám pomáhá v další naší práci. Pevně věřím, že nový rok pro nás
bude rovněž úspěšný a v některých oblastech ještě lepší.
Do nového roku Vám přeji jménem svým a jménem zastupitelů obce hodně
zdraví, štěstí a lásky. Přeji Vám i Vašim rodinám hodně úspěchů v osobním i pracovním životě.
Martin Chvojka, starosta obce Choteč

Z úřadu a zastupitelstva:
13.11.2013
Zastupitelé projednali organizaci blížících se kulturních akcí. Dále zastupitelstvo
projednalo a schválilo zápis do kroniky obce Choteč za rok 2012, který přednesl
kronikář obce pan Ladislav Hála.
Pan starosta informoval zastupitelstvo o daru pana V. Řehounka ve výši 50 000,na opravu místní komunikace K Lesu. Zastupitelstvo schválilo přijetí daru.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3 v objemu příjmů
171 100 Kč a v objemu výdajů 171 100 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce na rok 2014. Žádost vypracuje starosta obce ve
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spolupráci s velitelem jednotky panem P. Sekou.
Pan starosta informoval členy zastupitelstvo o obdržení dotace ve výši 66 000 Kč
pro Jednotku sboru dobrovolných hasičů obce. Dotace bude použita na zásahové oblečení a materiální vybavení jednotky. Pan starosta informoval zastupitelstva o přípravě na každoroční inventarizaci majetku obce. Bude jmenována
inventarizační komise.
18.12.2013
Zastupitelstvo projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 4 v objemu příjmů
85 000 Kč a v objemu výdajů 85 000 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo pravidla rozpočtového provizoria. Výdaje
rozpočtu se uvolňují do výše 1/12 schváleného rozpočtu na rok 2013 na každý
měsíc do doby schválení rozpočtu na rok 2014.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo plán akcí na rok 2014.V pohostinství bude
rekonstruováno sociální zařízení. Na tuto akci obec požádala o dotaci z Programu Obnovy venkova. Další plánovanou akcí je vybudování vjezdů v ulici K Lesu.
Bude provedeno odvodnění parku proti obecnímu úřadu a vyčištěna vodoteč za
Varinskými v délce přibližně 980 m. V prostoru za „Baštou“ je v plánu oplocení
části pozemku a vybudování areálu technických služeb obce.
Pan starosta informoval o kulturních akcích. V roce 2014 se uskuteční 1.3. Obecní ples, 8.3. Dětský karneval a na 7.6. je předběžně plánován Dětský den.
Pan starosta se zúčastnil jednání ohledně výstavby R35. Na všechny soukromé
pozemky bude zabezpečen přístup, došlo k rozdělení a přečíslování pozemkových parcel dotčených výstavbou rychlostní komunikace R35.

Zápis prvňáčků v ZŠ Sezemice
Pro maminky budoucích prvňáčků přinášíme užitečnou informaci, že ZŠ Sezemice
pořádá zápis prvňáčků v těchto dnech: středa 5. února a čtvrtek 6. února 2014 vždy od 14-ti do 18-ti hodin. K zápisu
přineste rodný list dítěte a platný občanský průkaz. Děti,
kterým byl vloni povolen odklad, jdou k zápisu znovu.
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Hasiči:
V minulém zpravodaji jste byli informováni o poskytnutí dotace pro obecní Jednotku sboru dobrovolných hasičů ve výši 66 tisíc Kč. Jaké bude využití tohoto obnosu
společně rozhodli starosta, místostarosta a všichni členové jednotky SDH. Pořídilo
se toto vybavení: 4 zásahové obleky včetně obuvi, 7 zateplených reflexních bund
a profi motorová pila včetně ochranné helmy.

Mikuláš
Mikuláš, čerti i andělé navštívili sál pohostinství v neděli 1. prosince. Se svými
rodiči či prarodiči přišlo celkem 54 dětí. Některé děti s obavami, některé beze
strachu pověděli do mikrofonu básničku či zazpívali písničku, za což byly obdarovány balíčkem s dobrotami. Mikuláš se na děti těší opět příští rok.
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zdržuje. Pro lepší představu uvádím, že v naší honitbě je
rozmístěno celkem 24 ks jeslí a 20 krmelců. Tato přidělená zařízení každý myslivec po dobu celého roku
udržuje, opravuje a pravidelně také čistí. V období
zimy pak dle potřeby myslivci zasypávají zvěři pšenici, oves, kukuřici, seno, ale např. i minerální lizy.
Obilí, kterého pro letošní zimu bylo potřeba 5 000
kg, pro naši honitbu zajistila společnost ZEAS, a.s.
pod Kunětickou horou.
Vedle zimní péče o zvěř se honební výbor rozhodl vzhledem k velmi nepříznivému loňskému roku pro
pernatou zvěř (velmi dlouhá zima a vlhké a chladné jaro),
že letos bude na jaře zakoupeno a vypuštěno v naší honitbě 80 ks bažantích
slepic.
Pevně věřím tomu, že i Vám udělá radost, když na své procházce v okolí naší
obce uvidíte zdravou a spokojenou zvěř, a to je cílem našeho Honebního společenstva a všech osob podílejících se na jeho činnosti.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Stalo se:
Halloweenské maškarní odpoledne

PF 2014 přejí dobrovolní hasiči

Myslivci:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám úvodem jménem Honebního společenstva Choteč popřál do r. 2014 mnoho osobních úspěchů, zdraví a štěstí Vám
i Vašim blízkým.
Dnes bych Vás velmi rád seznámil s problematikou zimní péče o zvěř v naší honitbě.V zimním období je nutné zvěř přikrmovat, aby přečkala zimu v co možná
nejlepší kondici. Každý myslivec, a v naší honitbě je jich 15, se na této činnosti
podílí. O co se jedná? Jednotliví členové mají přidělené zařízení pro přikrmování
zvěře. Jedná se o krmelce, jesle a samokrmítka, která jsou rovnoměrně rozmístěna v honitbě. Zejména pak v místech, o nichž víme, že se tam v zimě zvěř

V sobotu 9. listopadu se na parketu místního pohostinství sešli čarodějky, kostlivci, duchové, netopýři a jiné strašidelné bytůstky, neb se konal halloweenský rej.
Odpoledne bylo plné soutěží, které pro děti nachystala Martina Chvojková, Gábina Hendrychová a Dáša Vecková. Soutěžilo se například ve skládání kostlivců, děti
si mohly vyrobit svého ducha, kterého namotávaly na klacík, nechybělo podlézání
pod lanem, tanec kolem židlí, překážková dráha či hod na cíl. Hudební produkci,
ozvučení a osvětlení sálu zajistil DJ Miroslav Vrána z Dolních Ředic. Rozzářené oči
dětí, chuť soutěžit a tančit jsou největší odměnou pro organizátory každé akce.
Děkujeme za příjemné odpoledne a těšíme se na další rej.

Posezení se seniory
V sobotu 16. listopadu měli v místním pohostinství dostaveníčko naši senioři. Po
slavnostním zahájení starostou obce a předání pozornosti nejstarším manželům
naší obce, kterými jsou manželé Uhlířovi, následoval kulturní program, ve kterém se se svým pásmem tanečků, cviků a pohybových říkadel předvedly děti ze
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cvičení. Následovala kouzelnická show, do níž byli zapojeni i samotní diváci. Triky
byly humorné, magické ale i velmi napínavé. Po večeři místní bavil pan Kopecký
ze Sezemic imitací přednosty stanice Vlasty Buriana. Nechybělo losování tomboly.
K tanci a poslechu hrála již pro tuto akci tradiční skupina Evergreen. Vedení obce
věří, že jste strávili příjemný večer,

Adventní dílna
Dne 23. listopadu 2013 jste mohli již po třetí navštívit Adventní dílnu v sále místního pohostinství. A že návštěvnost byla velice hojná. A to je pro nás tou největší
odměnou.
Chtěly bychom poděkovat všem, kteří se na této akci nějakým, byť i malinkatým
způsobem, podíleli. Všem, kteří pomohli chvojím, ovocem, pomohli nám zdobit,
připravovat sál, napéci a obsluhovat, držet pokladnu atd. A v neposlední řadě Vám
všem, kteří nás podporujete a fandíte nám. Za výdělek z akce jsme se letos rozhodly nakoupit některé potřebné věci do ,,Bašty“.
Dáša Vecková a Hela Pražanová
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Sbírka pro děti a maminky z Dětského centra
Veská aneb i malý dárek potěší
Všechny děti nemají to štěstí, jako ty naše a proto jsem se rozhodla uspořádat
a po domluvě s vedením centra a vedením obce uskutečnit sbírku pro děti a maminky z Dětského centra Veská. Do sbírky se zapojili rodiče dětí, které chodí
na cvičení. Pro děti přinesly pleny, oblečení, boty hračky, hygienické potřeby pro
maminky. Sešla se toho spousta a já tímto děkuji Evě Pražanové, Gábině Hendrychové, Petře Bartelové, Romaně a Pavlíně Bidlovým, Martině Konvalinové a Petře
Panušové za příspěvky.Věci jsme zabalili a odvezli ve čtvrtek 19. prosince do Veské, kde je od nás s velkým díky přebrala paní ředitelka Mgr. Markéta Tauberová
a výchovná sestra paní Ilona Křivková.
Děkuji, protože i malý dárek opravdu potěšil.
Martina Chvojková

Turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise
Stalo se již tradicí, že se na sklonku roku koná turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise. Ani letos tomu nebylo jinak. Do sálu se sjeli „sportovci“ nejen místní
ale i přespolní. Celkem se letošního turnaje účastnilo 34 sportovců. Všichni se
velmi snažili, ale vyhrát mohli jen ti nejlepší. Po mnohdy napínavých duelech bylo
pořadí následující.
Šipky
Kulečník
Stolní tenis
1. Filip Kamenický
Josef Špecík
Martin Klement
2. Martin Chvojka
Lukáš Podstata
Zdeněk Bulis
3. Lukáš Podstata
Petr Novák
Lukáš Podstata
Děkujeme všem za účast, výhercům blahopřejeme a těšíme se na další ročník.

Bude se konat v Chotči:
Rozsvícení vánočního stromu
V neděli 24. listopadu, přesně měsíc před Štědrým dnem, jsme se sešli u vánočního stromku na slavnostní rozsvícení. Letošní smrk byl zakoupený z lesů obce
Borek od lesního hospodáře pana Laciny.
Pro zahřátí byl nachystaný čaj, grog a svařené víno. Děti si mohly napsat přání
pro Ježíška a vhodit ho do andělské pošty. Prohlédnout a zakoupit jste si mohli
také výrobky ze sobotní adventní dílny. U stromku nechyběl betlém ze sena, který
vyrobili Tomáš a Hela Pražanovi.

Myslivecký ples
Tento rok se Myslivecký ples koná v sobotu 15. února od 19 hodin. K tanci nám
bude hrát skupina Akord Častolovice. Kromě hezké zábavy si můžete při troše
štěstí odnést domů také výhru z tradiční zvěřinové tomboly. Přijďte se pobavit
a zatancovat.

XIV. reprezentační ples Svazku obcí Loučná
XIV. reprezentační ples Svazku obcí Loučná se koná 31. ledna 2014 od 20 hodin
v KD Slepotice. K tanci a poslechu hraje skupina RENONC. Předtančení - pře-
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kvapení po vesnicku, bohatá tombola.Vstupné 150 Kč včetně dopravy. Rezervace
a prodej vstupenek u starosty obce Martina Chvojky, tel: 724 05 40 20

XI. reprezentační ples obce Choteč – 1. 3. 2014
Obec Choteč Vás srdečně zve na XI. reprezentační ples obce Choteč, který
se bude konat v sobotu 1. března 2014 od 19:30 v sále pohostinství v Chotči.
K tanci a poslechu bude hrát skupina James Band z Hradce Králové. Chybět
nebude losování tomboly.Vstupenky v hodnotě 150 Kč si budete moci zakoupit
od zástupců obce při osobním pozvání, budou také k dispozici na obecním úřadě
a v pohostinství v Chotči. Těšíme se na Vás.

Taneční v Chotči
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Dětský karneval – 8. 3. 2014
Obec Choteč zve všechny děti a rodiče v sobotu 8. března od 15:00 hodin na
karneval do sálu pohostinství v Chotči. Připravujeme pro Vás soutěže o sladké
odměny, diskotéku DJ Mirka Vrány a spoustu zábavy.
Již teď se těšíme na krásné masky a na Vás všechny.

Přání do nového roku:
Úspěšný rok 2014, hodně štěstí, zdraví, spokojenosti a radosti
Vám přeje
Ladislav Hála, kronikář obce
Jen to dobré v roce 2014, hodně spokojenosti, zdraví a lásky
Vám za obecní knihovnu přeje
Věra Kořínková
Krásný nový rok 2014 a ať Vám u nás stále chutná přeje
Martin Škroch se svým teamem

Plánované kulturní akce
pro první pololetí roku 2014
11. 1. 2014
31. 1. 2014
1. 3. 2014
8. 3. 2014
30. 4. 2014
7. 6. 2014
23. 8. 2014
Na Vaši účast se těší Martin Kulich

IV. hasičský ples od 19:30 v sále pohostinství v Chotči
XIV. reprezentační ples svazku obcí Loučná od 20:00 hod. KD
Slepotice
XI. reprezentační ples obce Choteč od 19:30 v sále pohostinství
v Chotči
Dětský karneval od 15:00 hod. v sále pohostinství v Chotči
Pálení čarodějnic od 17:30 hodin na Baště
Dětský Den od 14:00 hod na Baště
4. ročník Neckyády od 14:00 hodin na Baště

Uvedené termíny a časy jsou informativní, včas bude akce upřesněna na plakátech a v obecním rozhlase. Venkovní akce jsou závislé na počasí.
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Omalovánka

Výročí:
Jubilea
Leden
1.1 Jarmila Kosinová
9.1. Božena Uhlířová
23.1. Jaroslav Čapek

Únor
Březen
12.2. Miroslava Hladíková 10.3. Václav Blažek
28.2. Jaroslav Šťastný
13.3. Hana Slabá
15.3. Marie Hendrychová

Vydává OU Choteč, Pardubická 34, IČO: 00273651, MK ČR E11211.
Dvanácté číslo vydáno dne 12.1. 2014.
Redakce:Veronika Takáčová (veronikavon@seznam.cz),
Martina Chvojková (martinachvojkova@centrum.cz).
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Grafická úprava: Silvie Vondřejcová.
Příští číslo vyjde do 15. 4. 2014.

