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Z úřadu a zastupitelstva:
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Zastupitelstvo obce projednalo návrh pana starosty na koupi budovy čp. 44
v obci Choteč. Jedná se o budovu bývalé školy v obci, cena budovy je 3 990 000
Kč. Podle návrhu by měla být v budově zřízena třída mateřské školy. Budova
včetně zahrady nebude vyžadovat velké stavební úpravy. Na financování vybavení
třídy by se podílela obec Časy jednou polovinou.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 2 ve výši příjmů 322 000 Kč, ve výši výdajů 46 000 Kč, financování 276 000 Kč.

23.4.2014
Zastupitelé projednali výstavbu přístřešku v prostoru „bašty“. Je připravována oprava sociálního zařízení v pohostinství. Proběhlo vyčištění potoka okolo „bašty“.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 1 ve výši příjmů
172 500 Kč a ve výši výdajů 311 000 Kč. Financování 138 500 Kč.
Zastupitelstvo obce schvaluje Dodatek č. 1 ke smlouvě o spolupráci při aktualizaci a správě digitálních mapových podkladů města Sezemice a obcí Borek, Časy,
Choteč, Kunětice, Rokytno, Spojil, Újezd u Sezemic uzavřené dle platné právní
úpravy.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo novou smlouvu s firmou EKO-KOM,
a.s. o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí účelové dotace
z rozpočtu Pardubického kraje na požární techniku a věcné prostředky požární
ochrany jednotky sboru dobrovolných hasičů obce z rozpočtu Pardubického
kraje 2014. Účelová dotace na požární stříkačku s příslušenstvím se poskytuje
do výše 70 % skutečných celkových nákladů, maximálně však 30 000 Kč.
Zastupitelstvo schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy venkova ve výši
100 000 Kč na akci „Oprava sociálního zařízení v KD obce“ na základě avíza pro
změnu rozpočtu obce.

Mateřská škola v Chotči

4.6.2014
Zastupitelstvo projednalo opravu WC v budově pohostinství. Práce proběhnou
během srpna. Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2013. Kontrolu hospodaření za rok 2013 provedli zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Závěrečný účet obce byl zveřejněn na úřední desce a také v elektronické podobě na www stránkách obce od 29. 4. 2014 do 15. 5. 2014.
Projednání závěrečného účtu obce za rok 2013 je uzavřeno bez výhrad s celoročním hospodařením obce.
Rok 2013
daňové příjmy
3 556 683,68
nedaňové příjmy
375 881,08
kapitálové příjmy
11 700, - přijaté transfery
314 259, - příjmy celkem
4 258 523,76
		
výdaje celkem
3 779 922,79
		
běžné výdaje
3 624 335,79
		
kapitálové výdaje
155 587, - -

Starosta obce Časy pan Zdeněk Seidel, nás oslovil s návrhem společně zakoupit
objekt bývalé školy, a v něm zrealizovat Mateřskou školu. Protože každoročně řešíme problémy s umístěním „našich dětí“ do mateřské školy v Sezemicích a stejný
problém mají i v Časech, návrh jsem předložil na zastupitelstvu obce, kde byl po

26.6.2014
Zastupitelstvo projednalo a schválilo nákup budovy čp. 44 v katastrálním území
Choteč u Holic za 3 990 000. Předmětem nákupu je také pozemek parc.č. 44,
pozemek parc.č. 500/2 a pozemek parc.č. 510/3 vše v katastrálním území Choteč
u Holic. Nemovitost bude zakoupena společně s obcí Časy. Na nákupu se obec
Časy bude podílet částkou 1 000 000 Kč a obec Choteč částkou 2 990 000 Kč.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo podání žádosti o úvěr ve výši 2 000 000 Kč
v KB Pardubice za účelem financování koupě budovy čp. 44 včetně pozemkových
parcel parc.č. 44, parc.č. 500/2 a 510/3. Doba splácení 10 let.
Zastupitelstvo stanovilo počet členů zastupitelstva pro volební období 2014 –
2018 na sedm. Počet členů zastupitelstva obce se nemění.
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společné prohlídce objektu schválen. Na zastupitelstvu jsme projednali financování objektu.
Objekt jsme zakoupili s obcí Časy, kde naší
obci patří ¾ objektu a obci Časy ¼ objektu. Financování je částečně z našeho rozpočtu
a částečně z čerpání úvěru. Čekáme pouze na
vyjádření Krajského úřadu o povolení rozšíření
kapacity MŠ Sezemice.
Mateřská škola bude odloučeným pracovištěm Mateřské školy Pohádka Sezemice o kapacitě 25 dětí. Bude
se řídit Rámcovým vzdělávacím programem MŠ Pohádka Sezemice. Její vedení zajišťuje personální obsazení, veškerou administrativu provozu školky. Obědy a svačiny pro děti budou také dováženy z kuchyně MŠ Pohádka v Sezemicích.
Objekt splňuje veškeré prostorové, hygienické, bezpečnostní i protipožární podmínky dle vyhlášek platných pro provoz Mateřské školy. Součástí je i krásná zahrada s altánem a parkoviště pro 12 aut.
Informace o dodatečném přijímacím řízení do školky bude vyvěšena na internetových stránkách Mateřské školy Pohádka Sezemice www.mssezemice.cz,
dále na místech k tomu určených v naší obci, obci Časy a také na internetových
stránkách naší obce www.obec-chotec.cz.
Věřím, že tato investice zvedne prestiž naší vesnice z hlediska občanské vybavenosti, že pomůžeme rodičům s umísťováním dětí do školky a že budou děti v této
školce spokojené.
Martin Chvojka, starosta obce Choteč
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zážitky. Zajímavostí jistě je, že u srn probíhá tzv. latentní březost, tedy, že se zárodek do listopadu prakticky nevyvíjí.V květnu a červnu rodí srna obvykle jedno
nebo dvě hnědá bíle skvrnitá mláďata. Srnčí zvěř se dožívá kolem 10 let věku.
Dále bych Vás rád informoval, že dne 13. září bude honební společenstvo spolu
s Okresním mysliveckým spolkem Pardubice pořádat v naší honitbě „Podzimní
zkoušky lovecky upotřebitelných psů“. Jedná se o velmi zajímavou akci, při které
se hodnotí lovecká plemena psů, určených pro lov a následné dohledání drobné zvěře. Podobná akce se v naší honitbě koná vůbec poprvé. Kdo má zájem
dozvědět se o myslivosti a zvláště pak o chovu lovecky upotřebitelných psů je
samozřejmě vítán.
Na závěr Vám všem chci popřát hezké a slunečné léto, příjemné prožití dovolené
a Vašim dětem krásné prázdniny.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Hasiči:
Poslední dubnový večer létají čarodějnice a černokněžníci ale pálí se také velké
ohně. Z tohoto důvodu mají hasiči tento večer napilno. I v naší obci měli členové
SDH plné ruce práce neboť pořádali sousedské posezení na Baště. Kromě občerstvení pro příchozí také zapalovali a kontrolovali vatru, vozili děti v hasičském autě,
zprovoznili ještě starou stříkačku, aby si děti mohly vyzkoušet stříkání. Soutěže pro
děti zorganizovala a zkušeně vedla paní Martina Chvojková, „čarodějnické létání“
aneb jízdu na laně dětem připravili Martin a Lukáš Němcovi.

Myslivci:
Vážení spoluobčané, rád bych Vás i v dnešním čísle Chotečánku informoval o dění
v naší honitbě Choteč-Časy. Začalo léto a v přírodě je to období tepla, bujné vegetace, růstu a vývoje nové populace zvěře, zkrátka období hojnosti. A co můžeme
spatřit v naší honitbě při procházce právě v letním období? Jsou to hlavně mláďata
srnčí zvěře, zajíců a v letošním roce je to i více bažantí zvěře. Jak již víte, naše
honební společenstvo vypustilo přes 100 ks bažantích slepic. V jarním období se
dokonce podařilo vylíhnout 46 ks bažantích kuřátek, a to v umělé líhni p. Petra
Moravce. Kuřátka jsou nyní odchovávána u p. Petra Mazala, p. Františka Štrose a u p.
Josefa Metelky.V měsíci září bude mladá bažantí zvěř vypuštěna do volné přírody.
Koncem července a v prvních týdnech srpna nastává čas srnčí říje. Srnci začínají
bojovat o přízeň srn. Jedná se o velmi pěkné období, spojené s mnoha nevšedními

Vzhledem k tomu, že nám počasí přálo, čarodějnický večer se vydařil.
Dne 6. 6. se jednotka SHD účastnila dalšího v řadě námětových cvičení okrsku,
tentokrát v Poběžovicích. Cvičení bylo na téma dálková doprava vody a i tento
secvik byl hodnocen jako vydařený.
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Dne 7. 6. členové JSDH předvedli na dětském dnu na Baště zásah jednotky – hašení požáru.
Obec zakoupila pro účely JSDH novou požární stříkačku PS12 v hodnotě 57 tis.
Kč která je financována částečně dotací z rozpočtu Pardubického kraje 2014
a částečně obcí Choteč. JSDH děkuje obecním zastupitelům za vyřízení dotace
i za tuto investici.
Velitel jednotky SDH Pavel Seka touto cestou také děkuje za pomoc při opravě
staré stříkačky panu Jaroslavu Karlovi.
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prezentaci představili své auto a výstroj. Agentura zábava pro školky přivezla
kušovou střelnici. Nechyběl skákací hrad, který zapůjčil Svazek obcí Loučná ani
ukázka a přednáška první pomoci. Opomenout nesmíme také parádní vystoupení JSDH Choteč, kteří předvedli bezchybnou ukázku zásahu hašení požáru.
Děti si mohly vyzkoušet práci se stříkačkou nebo se povozit v jejich autě. Závěrem odpoledne bylo losování tomboly. O dobré jídlo a pití se postarali zástupci
Obecního úřadu. Starosta obce na svůj účet dětem věnoval výborné palačinky
od Marie Štrosové. Ozvučení celé akce zajistil DJ Mirek Vrána.
Počasí nám letos přálo a tak není divu, že se akce protáhla až do večerních hodin.
Starosta obce touto cestou ještě jednou děkuje všem, kdo jste se na organizaci,
přípravě a programu odpoledne podílel. Díky patří také sponzorům akce.

Stalo se:
Pohádkové cvičení
Poslední letošní cvičení dětí se neslo v pohádkovém duchu. Děti přišly 2. června
do sálu pohostinství v krásných kostýmech, aby maminkám ukázaly, co se během
cvičení naučily. Společně jsme si zatančili, zacvičili a nakonec byly všechny děti za
celoroční snahu odměněny Pochvalným listem a malým dárkem.
Všem mým malým i velkým „cvičencům“ přeji krásné prázdniny plné her, zábavy
a sluníčka a v příštím školním roce se na Vás těším.
Martina Chvojková

Dětský den
V sobotu 7. června se konal Dětský den na Baště. Kdo zavítal, mohl se přesvědčit,
že program byl opravdu nabitý. V úvodu vystoupily chotečské děti se svým „beruškovým tanečkem“. Kromě tradičních dětských soutěží, malování na obličej,
přijali pozvání také strážníci městské policie ze Sezemic, kteří dětem vysvětlili,
co jejich práce obnáší a předvedli vůz městské policie. Děti si mohly vyzkoušet
vysílačky, prohlédnout si policejní zbraň, obušky nebo odchytová lasa na zatoulané psy. Hasiči z Dolní Rovně si pro děti připravili hasičskou štafetu, v krátké

Bude se konat v Chotči:
4. ročník chotečské Neckyády
Obec Choteč Vás srdečně zve na 4. ročník chotečské Neckyády v sobotu 23.
8. 2014 na Baště
Soutěžíme v již tradičních disciplínách:
1. Plavba na doma vyrobeném plavidle - podmínka - plavidlo na vlastní pohon
2. Suchou nohou přes rybník, aneb zdolání lávky v co nejkratším čase. (dospělá a dětská kategorie)
3. Plavba v neckách na čas (dospělá a dětská kategorie)
Registrace do kategorie - Plavba na doma vyrobeném plavidle na emailu: martinachvojkova@centrum.cz do 20. srpna :-)
Registrace do disciplín - plavba v neckách a suchou nohou přes rybník od 13:00
na Baště v den akce. Start závodu a vyplutí domácích plavidel ve 14:00 hodin
Po skončení závodů vyhlášení vítězů v každé kategorii.
Občerstvení zajištěno, vstupné dobrovolné.
Těšíme se na Vás
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Výlet do parku Mirakulum v Milovicích
Kdo máte chuť, můžete se zúčastnit autobusového výletu do parku Mirakulum
a to v sobotu 20. září. Odjezd bude v 9 hod. ze zastávky Pardubická. Předpokládaný návrat v 16 hod., případně dle dohody. Cena za dopravu je 150 Kč/osoba.
Hlásit se můžete u Martiny Chvojkové na tel: 724 500 417, případně osobně.
Přihlášky a úhradu dopravy prosíme do 5. září. Kapacita autobusu je 39 míst.

Rodinný Park Mirakulum se nachází na ploše 10 hektarů v Milovicích, mezi
Nymburkem a Benátkami nad Jizerou. Nabízí celodenní vyžití pro celou rodinu,
včetně dědečků a babiček. Najdete tam několik desítek herních prvků, minizoo
nebo lesní naučnou stezku - to vše v nápaditém a kvalitním provedení se zapojením zeleně.
Vstupné (v parku už za žádné atrakce ani parkování neplatíte!):
• základní jednodenní vstupné
150 Kč
• rodinné vstupné (2 dospělí + 1 dítě)
400 Kč, každé další dítě 100 Kč
• děti do 90 cm výšky
zdarma.
Co s sebou:
•
bude se vám hodit baterka nebo čelovka pro průzkumy podzemních
chodeb a katakomb
•
doporučujeme sportovnější oblečení i obuv
•
pro děti náhradní oblečení – čisté určitě nebudou
•
deku a jiné věci pro piknikování
•
v parku je několik občerstvovacích míst, ale tolerují i vlastní jídlo a pití
•
kočárek pro případ, že vaše dítko po obědě rádo spí
Mirakulum je ideálním prostorem i pro kombinaci dětského rozptýlení a vaší
práce – park je vybaven elektrickými zásuvkami a pokryt signálem wi-fi.
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Tip redakce na letní oběd
či lehkou večeři
Plněná zapečená cuketa
Pro 4 osoby: 4 cukety (každá po 200 g), sůl
Náplň: 3 větší papriky (žlutá a červená), 4 lahůdkové cibulky,
1 svazek ředkviček, 200 g sýra mozzarella light, 3 lžíce najemno
nasekaných bylinek, 1 lžíce olivového oleje, drcený barevný pepř

Postup: 1.Cukety omyjeme, osušíme, podélně rozkrojíme a vnitřek vydlabeme. Cukety
můžeme z vypouklé strany mírně seříznout, aby se nepřevracely. Plech vyložíme pečicím papírem a položíme na něj všechny cukety řezem vzhůru a vnitřky
mírně osolíme.
2. Všechnu zeleninu k naplnění cuket omyjeme. Paprikám vyjmeme semeníky,
vykrojíme i bílé žebrování a dužinu nakrájíme na malé kostičky. Lahůdkové
cibulky i s natí najemno nasekáme. Ředkvičky nakrájíme rovněž na malé kousky. Sýr slijeme od nálevu a nakrájíme na proužky. Všechnu zeleninu smícháme
v míse, mírně ji osolíme, opepříme a vmícháme bylinky. Směsí naplníme cukety,
poklademe proužky mozzarelly, pokapeme olejem a zapékáme v troubě vyhřáté na 170 °C asi 20 minut.Vyjmeme a ihned podáváme.

Salát s tuňákem, mozzarellou a paprikami
200 g mozzarelly Galbani, 50 g rokety (lze použít i rukolu), 50 g čerstvého polníčku, 3 velká rajčata, 150 g tuňáka ve vlastní šťávě, 1 červená paprika, 50 g
kaparů, 6 lístků bazalky, 2 sardele v oleji, 1 polévková lžíce balzamikového octa,
sůl, bílý pepř, olej
Postup: 1. Papriku omyjte a osušte a na 15 minut vložte péct do trouby při 180° C.
Mezitím si připravte a na plátky nakrájejte rajčata a mozzarellu. Tuňáka z konzervy slijte a nechte okapat. Horkou papriku přendejte do hliníkové misky
a přikryjte potravinovou fólií. Nechejte 10 ochladit a pak opatrně z papriky
odstraňte slupku a všechna semínka.
2. Dužinu nakrájejte na tenké proužky a ponechte na pozdější použití. Roketu
a polníček důkladně osušte. Vložte do servírovací mísy, do středu mísy
umístěte papriku a tuňáka, kolem naskládejte střídavě dílky rajčat
a mozzarelly.
3.V malé misce smíchejte najemno nasekané kapary, sardelky a bazalku. Přidejte špetku soli a bílého pepře, balzamikový ocet a důkladně promíchejte. Poté jednou rukou pomalu přilévejte extra panenský olivový olej a druhou míchejte, až se vytvoří světlá krémová
směs. Zálivku použijte na salát podle chuti.
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Stanování na Baště
Zveme všechny rodiče a děti, které se nebojí a chtějí prožít noc v přírdě
z pátka 1.8.2014 na sobotu 2.8.2014 na stanování na Baště. Pokud
máte chuť přidat se k nám, vezměte si stany, spacáky, polštářky. Doma
nezapomeňte dobrou náladu a úsměv na tváři. Sraz je v 17:00 na Baště.
Večer si opečeme buřty, posedíme u ohně a pro děti bude nachystaná
malá stezka odvahy. Ráno k snídani čerstvé rohlíky s marmeládou samozřejmostí. Vybíráme 50 Kč a moc se na Vás těšíme. Poprosíme o info na
email martinachvojkova@centrum.cz, kdo se nocování zúčastníte.
V případě špatného počasí se akce ruší a bude případně přeložena na poslední prázdninový víkend.
Martina Chvojková a Hela Pražanová

Výročí:
Narození

Dne 14. 4. 2014 se rodičům Kamile Kupkové a Janu Baladovi narodila dcera Adéla Baladová. Rodičům srdečně gratulujeme a Adélce přejeme zdraví a štěstí!

Úmrtí
Se smutkem oznamujeme, že dne 6. června 2014 zemřela paní Zuzana Hromuláková ve věku 51 let.

Jubilea
Červenec:
25.7. Koubková Jitka
25.7. Čapková Hana

Srpen:
12.8. Kořínek Jaroslav

Září:
9.9. Spěváková Jarmila
18.9. Binko Jaroslav
23.9. Vondroušová Věra
30.9. Kašparová Alena

Vydává OU Choteč, Pardubická 34, IČO: 00273651, MK ČR E11211.
Třinácté číslo vydáno dne 12. 7. 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. 10. 2014.

