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Z úřadu a zastupitelstva:
11. 3. 2015
Starosta obce informoval o probíhající rekonstrukci „Bašty“. Nádrž byla kompletně odbahněna, břehy nádrže jsou zpevňovány, do betonu jsou zasazeny kameny. Akci provádí firma Jana Muchy. Celková cena bude přibližně 720 000 Kč.
Dále je plánováno natažení vody k dětskému hřišti, osvětlení okolo bašty, umístění laviček. Stavební akce pokračuje podle plánu. Vyčištění struhy na obci stálo
45 000, Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč zaplatí 27 000 Kč. Rybniční hospodářství se na akci finančně podílí z toho důvodu, že struha slouží k napouštění
rybníka Labská. Plánované čištění Ředického potoka nebylo dokončeno, provádělo Povodí Labe.
Starosta obce informoval zastupitele o kulturních akcích.Vánoční turnaj ve stolním tenisu, šipkách a kulečníku byl zdařilý, účastnilo se 39 soutěžících. Dne 21. 2.
2015 se uskutečnil Maškarní karneval pro děti. O akci byl velký zájem. Zúčastnilo
se přibližně 90 dětí. Dne 28. 2. 2015 se uskutečnil obecní ples. Velikonoční dílna
je v termínu 22. 3. 2015 v sále pohostinství.
Pan Pavel Seka, velitel jednotky dobrovolných hasičů, seznámil zastupitelstvo
s činností jednotky v roce 2014. Členové JSDH musí v roce 2015 absolvovat
povinná školení a lékařské prohlídky.

Informace z obecního lesa
Po dohodě zastupitelů obce došlo v minulém roce k vytěžení části obecního
lesa. Tato práce byla zadána firmě Lesní družstvo Vysoké Chvojno. Na rozloze
0,7 ha bylo vytěženo 100 m³ dřeva. V letošním roce došlo k novému zalesnění
borovicí a bukem.

Stavební akce zpevnění břehů vodní nádrže Bašta
Letošní největší stavební akce, zpevnění břehů Bašty, se pomalu chýlí do svého
úspěšného konce. Práce provádí firma STAVREMO-PCE a.s. Díky dobrému počasí byly práce započaty začátkem února. Břehy jsou zpevněny lomovým kamenem
z lomu Zdechovice a následně vyspárovány cementovou maltou. Již chybí pouze
terénní úpravy a osetí travou. Na tuto akci jsme v loňském roce podali na Krajském
úřadě žádost o dotaci.
Společně s tímto byla vyčištěna struha, která protéká naší obcí. Přístup ke struze
byl pro techniku, komplikovaný. Starosta obce tímto děkuje občanům za vstřícnost
a snahu pomoci.
Rybniční hospodářství Lázně Bohdaneč využívá struhu k napuštění rybníku Labská
a na tuto akci nám finančně přispělo.
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Střípky z Mateřské školy v Chotči
Děti a paní učitelky zdraví čtenáře Chotečánku a rády bychom Vás skrze řádky
informovaly o dění v MŠ v oddělení Medvídků u nás v Chotči.V mateřské škole se
30. ledna konal Den otevřených dětí. Děti a rodiče si mohli prohlédnout všechna
oddělení MŠ Pohádka. Druhý únorový týden se nesl v duchu karnevalového
veselí. Děti i paní učitelky si oblékly masky a užily si dopoledne plné soutěží,
tance, dobrot a zábavy. Začátkem měsíce března proběhl ve všech odděleních
MŠ projekt „Zdraví“. Při tvorbě projektu jsme se inspirovaly známou definicí:
„Zdraví je stav úplné tělesné, duševní a sociální pohody, nikoliv nepřítomnost
nemoci nebo vady“ (tzn. tělesná pohoda je neoddělitelná od pohody duševní
a sociální). Děti si v tomto týdnu zacvičily jógu s kvalifikovanou lektorkou,
vyslechly si přednášku MUDr. Marešové o tom, jak se mají chovat ke svým
čtyřnohým kamarádům, aby se vyvarovaly případnému nebezpečí od nich. Kdy
je nejlepší pejsky nerušit, co se pejskům nelíbí…Nakonec shlédly výcvik pejska
na školkové zahradě. Březen je měsícem knihy a tak jsme s dětmi navštívily
místní knihovnu, kde jsme si prohlédly knížky a vyslechly pohádku od knihovnice
paní Věry Kořínkové. Jako poděkování za příjemně strávený čas na rozloučenou
zarecitovaly básničky a zazpívaly písničky a protože jsme oddělení Medvídků
tak byly s medvědí tematikou. Pohádky jsou u dětí velmi oblíbené a tak i do
Medvídků zavítalo loutkové divadlo spolku Pernštejni a dětem zahráli Pirátskou
pohádku. V předvelikonoční čas 1. dubna jsme s dětmi a rodiči strávili příjemné
odpoledne při velikonočním tvoření. O dalších plánovaných akcích se můžete
dočíst na webu www.mssezemice.cz. Odkaz na mateřskou školku naleznete i na
internetových stránkách obce www.obec-chotec.cz
Upozornění pro rodiče
Zápis do Mateřské školy
pro školní rok 2014/2015
proběhne ve dnech 16.
4. 2015 od 7:00 do 16:00
hodin a 17.4.2015 od 8:00
do 15:00 hodin. Přihlášku
si vyzvedněte v ředitelně
MŠ Pohádka v Sezemicích
a v den zápisu odevzdáte
paní ředitelce.
V neposlední řadě děkujeme rodičům za drobné dary (odměny) pro děti.
Vaše MŠ Pohádka – oddělení Medvídků v Chotči
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Myslivci:
Vážení spoluobčané, v dnešním vydání chotečského čtvrtletníku bych Vás rád informoval o sčítání zvěře v honitbě Choteč - Časy, které proběhlo dne 28. února
2015, tedy téměř přesně po roce. K tomuto datu bylo v naší honitbě 85 ks srnčí
zvěře, 65 ks zajíců, 20 ks koroptví a 35 ks bažantí zvěře. Z uvedených hodnot
vyplývá, že stav srnčí zvěře je v naší honitbě stabilní, ale stav zajíců a bažantí zvěře se snižuje, o tom jsme Vás již informovali v minulých vydáních Chotečánku,
včetně opatření, které naše honební společenstvo přijalo.
Další důležitou událostí v minulém období byla valná hromada Honebního společenstva Choteč, jež proběhla dne 12. 2. 2015 od 17 hodin. Celkem se valné
hromady zúčastnilo 12 osob zastupující 473 hlasů z celkových 690 možných.
Nejdůležitějšími body jednání byly, zpráva o činnosti honebního výboru a jeho
hospodaření a schválení plánu činnosti na následující období. Hospodaření Honebního společenstva Choteč dopadlo ziskem 21 419 Kč a to zejména díky
úspěšnému pořádání podzimních zkoušek lovecky upotřebitelných psů.
Hlavním cílem honebního společenstva odsouhlaseného valnou hromadou
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.
• Zajištění potřebného množství krmení na zimní období (kukuřice, pšenice, oves).
• Zlepšení a zkvalitnění přikrmování zvěře v zimním období.
• Obnova a udržení mysliveckých políček a biopásů.
• Výstavba nových mysliveckých zařízení v honitbě.
V těchto dnech dochází k úklidu krmných zařízení, kde je třeba zlikvidovat zbytky krmení, vyvápnit celé zařízení a případně opravit škody, které vznikly během
zimního období. Tato činnost je velmi důležitá z důvodu zoohygieny a udržení
zdravotního stavu zvěře v naší honitbě.V měsíci dubnu bude také zahájena oprava mysliveckých zařízení zejména pak žebříků a posedů.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Hasiči:
Většina členů SHD se účastnila přednášky první pomoci, která s hojnou účastí
proběhala v sále místního pohostinství.
Členové SHD vypomohli obci s vyčištěním a propláchnutím struhy za školkou.
Ne každý měl tu možnost vyzkoušet si hašení hasicím přístrojem. Proto se naši
hasiči rozhodli z cvičebních důvodů využít již prošlé hasicí přístroje a jejich ob-
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sahem uhasit menší oheň. I takovéto zkušenosti se členům SDH mohou kdykoliv
hodit.

Hasičský ples
Dne 14. února se konal pátý ročník plesu hasičů Choteč. O hudební projekci se
postarala Karlovarská kapela Sympaťáci, nechyběla ani bohatá tombola.

Čarodějnice
V areálu za Baštou již vzniká velká hromada z roští, která bude opět zapálena při
Čarodějnickém večeru 30. dubna. Nejprve se ale všechny čarodějnice a černokněžníci sejdou k průvodu u obecního pohostinství. Původ vyjde přesně v 17:00
hodin, na Baště pak budou na děti čekat soutěže, a pro všechny pak občerstvení.
Přijďte všichni posedět a oslavit tento hezký svátek jara.

Stalo se:
Přednáška první pomoci
V pátek 20. února se konala přednáška první pomoci pod vedením
zkušené zdravotnice Mirky Doležalové. Přednáška byla velmi zajímavá
a přínosná. Dověděli jsme se spoustu praktických věcí jak první pomoc
poskytnout a měli jsme možnost
skrze videoprojekci nahlédnout do
práce leteckých záchranářů.
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Dětský karneval
V sobotu 21. února patřil obecní sál dětem. Konal se dětský karneval. Parket se během chvíle zaplnil princeznami, motýlky, rytíři, šašky, čarodějkami,
kuchtíky, beruškami, karkulkami, spidermany, transformátory, mochomůrkami… Zkrátka bylo se opět
na co dívat. Dovolujeme si tvrdit, že si rodiče každý rok
dávají s kostýmem svých dětí větší a větší práci, aby jim
alespoň na chvíli splnili přání, stát se oblíbeným hrdinou. Odpoledne bylo plné
soutěží, které nachystala Martina Chvojková s Dášou Veckovou a Gábinou Hendrychovou.
O zcela zaplněný taneční parket se postaral DJ Mirek Vrána.V závěru odpoledne
proběhlo losování vstupenek o nanukové dorty a další drobné ceny. Na letošní
karneval se přišlo pobavit celkem 90 dětí. Obecní úřad děkuje všem, kdo se na
přípravě karnevalu podíleli a těší se na další akci s Vámi.
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obce Tomáše Pražana, si odnesla rodina Chvojkova.
Z ohlasů můžeme k radosti pořadatelů konstatovat, že se večer vydařil.

Velikonoční dílna
Již tradičně se v neděli 22.3.2015 konala
v obecním sále velikonoční dílna. K vidění bylo
mnoho jarních výrobků a dekorací. Také jste si
je mohli vyrobit dle vlastní fantazie nebo jen
posedět a nasát začínající příchod jara. Při kávě
či čaji, ochutnat cukroví s velikonočními motivy
nebo mazanec, tradiční velikonoční.Velký úspěch
u dětí měli králíčkové, které si mohly pohladit.
Chtěli bychom poděkovat všem, kteří nám pomohli a za zájem, kterým nám dáváte najevo, že
naše práce není zbytečná. Výdělek z velikonoční
dílny organizátoři věnovali obecnímu úřadu, který je použije na akce pro děti.
Dáša Vecková, Hela Pražanová

XII. reprezentační ples obce Choteč
28. února se v sále pohostinství konal již XII. reprezentační ples obce. Po přivítání návštěvníků starostou obce přišlo na řadu předtančení, o které se jako
již v předchozích letech postaral TK Apel z Holic se svoji ukázkou standartních
a latinských tanců. Poté se mikrofonu ujal orchestr Galileo Band, který svými
písněmi i slovem bavil návštěvníky až do ranních hodin.
Nechybělo losování bohaté tomboly. První cenu obce, 3 denní wellness na zámku
Mostov u Františkových lázní, vyhrála paní Pavlína Schebestíková z Ostravy. Druhou cenu, vinotéky, kterou do tomboly věnoval starosta obce Martin Chvojka,
vyhrál Ladislav Markovič a třetí cenu, vysavač značky Samsung od místostarosty

Bude se konat v Chotči:
Pozvánka na Dětský den
Obecní úřad Vás zve 6. června od 14:00 hodin na Dětský den na Baštu. Připravujeme pro Vás zábavný program a věříme, že nám bude přát počasí. Společně s dětským dnem proběhne slavnostní otevření zrekonstruovaného rybníku.
Těšíme se na Vás.
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Výročí:
Narození

V naší obci opět přibyl nový občánek. Jmenuje se Tomáš Schejbal, se narodil 4.12.
2014 a šťastnými rodiči jsou Lucie Vondroušová a Radek Schejbal.

Jubilea
(50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let a dále každý rok)
Duben
Květen
12.4. Čapek Břetislav
1.5.Vondroušová Libuše
12.4.Vlček František
5.5. Čapková Jana

Červen
5.6. Udržalová Vlasta
21.6. Štros František
28.6. Polák Jiří
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