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Z úřadu a zastupitelstva:
29. 4. 2015
Starosta obce informoval zastupitele o ukončení stavební akce na Baště. Byly
dokončeny práce zpevnění břehů, terénní úpravy, zabudování laviček a odpadkových košů.
Zastupitelstvo vyhodnotilo nabídky od dvou stavebních firem na další plánovanou akci výměna oken v sále pohostinství a tělocvičně vč. zázemí a schválilo její
realizaci v přibližné výši 150 000 Kč.
V ulici K Lesu je plánovaná úprava parkovací plochy a výsadba zeleně.
Členové Mysliveckého sdružení Choteč – Časy provedou nátěr dřevěné zvonice
a čekárny v centru obce. Spotřební materiál zakoupí obec.
Zastupitelstvo projednalo přípravu kulturních akcí – Pálení čarodějnic, Dětský
den na Baště a slavnostní otevření areálu.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2014, jeho
součástí je zpráva z kontroly hospodaření za rok 2014, kterou provedli zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Závěrečný účet obce byl zveřejněn
na úřední desce a také v elektronické podobě na stránkách obce od 25. 3. 2015
do 29. 4. 2015.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo účetní závěrku obce ke dni 31. 12. 2014
včetně výsledku hospodaření. Předložené podklady ke schválení účetní závěrky
byly zpracovány v souladu s § 4 vyhlášky čísla 220/2013 a v souladu s požadavky
schvalujícího orgánu.
Zastupitelstvo obce projednalo prodej pozemků pro silnici R35. Jedná se o prodej pozemku parcelního čísla 1490 (orná půda) o výměře 45 m2 v k. ú. Rokytno
parcelní číslo 1281/14 (ostatní plocha) o výměře 290 m2, pozemek parcelní číslo
1281/17 (orná půda) o výměře 5235 m2 a pozemek parcelní číslo 1281/43 (orná
půda) o výměře 51 m2 v k. ú. Choteč u Holic. Zastupitelstvo předběžně souhlasí
s prodejem, záměr prodeje bude zveřejněn.
Zastupitelstvo předběžně projednalo prodej pozemků parcelního č. 1254 v k. ú.
Choteč u Holic. Záměr prodeje bude zveřejněn. Jedná se o pozemek pod regulační stanicí plynu. Přístup k regulační stanici je řešen přes pozemek parcelního
čísla 1253/1 v k. ú. Choteč u Holic.
27. 5. 2015
Starosta obce informoval zastupitele o výměně oken v tělocvičně a sále. Akce je
dokončena. Dále byli zastupitelé informováni o proběhlé brigádě Mysliveckého
sdružení Choteč – Časy, při které byla natřena dřevěná zvonice a dřevěné obložení střechy čekárny v centru obce.Vodní nádrž u parku byla částečně odčerpá-
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na a vylovené ryby byly převezeny na Baštu.
Zastupitelstvo projednalo přípravu kulturních akcí Dětský den, Slavnostní otevření areálu,Vítání občánků.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemků v k. ú. Choteč u Holic parcelního číslo 1281/14 (ostatní plocha) o výměře 298 m2, parcelního čísla 1281/17
(orná půda) o výměře 5235 m2 a parcelní číslo 1281/43 (orná půda) o výměře
51 m2. Cena pozemku je 120 Kč za m2. Celková cena za pozemky o celkové
výměře 5584 m2 je 670 080 Kč. Kupující je Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní
příspěvková organizace se sídlem Na Pankráci 546/46, Praha 4. Kupní smlouva
č.j. 6/043/A/2014/Kn.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemku v k. ú. Rokytno parcelního
čísla 1490 (orná půda) o výměře 45 m2 cena 120 Kč za m2. Celková cena dle
kupní smlouvy činí 5 400 Kč. Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce od
2. 5. 2015 do 17. 5. 2015. Uvedené pozemky kupující kupuje pro zajištění veřejně
prospěšné stavby rychlostní silnice R35 Opatovice – Časy.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo prodej pozemku parcelního čísla 1254 v k.
ú. Choteč u Holic o výměře 109 m2. Cena bude stanovena dle znaleckého posudku, který zajistí kupující.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015 o stanovení systému shromáždění, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na území obce Choteč.
Starosta obce informoval o obdržení dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
požární techniku a věcné prostředky požární ochrany jednotky SDH obce pro
rok 2015. Dotace se poskytuje na plovoucí čerpadlo s příslušenstvím do výše
70 % skutečných celkových nákladů, maximálně 15 000 Kč. Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace.
Starosta obce informoval o obdržení dotace z Programu obnovy venkova ve
výši 100 000 Kč na zpevnění břehů vodní nádrže. Jedná se o neinvestiční dotaci.
Zastupitelstvo schválilo přijetí dotace.
Starosta obce seznámil zastupitele s nabídkou na zpracování povodňového plánu
obce od firmy ENVIPARTNER s.r.o.

Změna obecně závazné vyhlášky
o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Choteč. Změna se týká biologického
odpadu rostlinného původu, kovů a stavebního odpadu.
Obec je povinna od 1. dubna do 31. října zajistit místa pro oddělené soustřeďování minimálně pro biologické odpady rostlinného původu.
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Biologickým odpadem rostlinného původu se rozumí:
Biologicky rozložitelný komunální odpad, který neobsahuje, ani nepřišel do kontaktu s biologickým odpadem živočišného původu, nebo s vedlejšími produkty
živočišného původu.
Biologický odpad rostlinného původu lze ukládat na určené místo na pozemku
parcelního čísla 236/17 v k.ú. Choteč u Holic (prostor za Baštou).
Kovy lze ukládat na určené místo na pozemku parcelního čísla 236/17 k. ú. Choteč u Holic (prostor za Baštou).
Stavebním odpadem se rozumí stavební a demoliční odpad. Stavební odpad
není odpadem komunálním. Pro odložení stavebního odpadu je možné objednat
kontejner, který bude přistaven a za úplatu odvezen.

Brigáda v ulici K Lesu

Soutěž „O perníkovou popelnici“

Myslivci:

Naše obec obsadila 3. místo v soutěži obcí ve třídění odpadu nazvanou „O perníkovou popelnici 2014“ v kategorii obcí od 301 do 2000 obyvatel. Soutěž proběhla v rámci projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití komunálních odpadů včetně jejich obalové složky v Pardubickém kraji.“ Za toto
umístění obec obdržela finanční odměnu ve výši 25 000 Kč. Soutěž vyhodnocuje
Pardubický kraj ve spolupráci s firmou EKO – KOM.
Jsme rádi, že Vám není lhostejné životní prostředí a že odpad poctivě třídíte.
V roce 2014 jsme společně vytřídili celkem 28,605 tun komunálního odpadu
a od společnosti EKO-KOM naše obec obdržela zpět do rozpočtu obce 101
794 Kč.
Tímto děkujeme všem občanům za spolupráci.

Koše na psí exkrementy
Po obci byly rozmístěny odpadkové koše
na psí exkrementy a věříme,
že budou splňovat svůj účel.
Když se pejsek napapá,
Venku se pak vykaká.
Raz, dva, tři…kam patří?
Patří, patří do pytlíku,
nesmí zůstat na chodníku.
Nesmí zůstat na chodníku, ani nikde na trávníku.
Když chodíme ven, máme rádi čistou zem.

24. 4. bylo v ulici K Lesu vysázeno 25
tújí, které zakoupila obec po domluvě
s panem Uhlířem a ostatními obvateli
ulice.Túje svépomocí vysázeli: F. Kašpar,
L. Vecka, P. Seka a Z. Uhlíř. Poděkování
patří také panu Řehounkovi, který vykácel všechny náletové keře a stromy a
vybudoval nové oplocení.V budoucnu je v plánu v této ulici vybudování zpevněné plochy před domy rodiny Maixnerových a Jaklových. Vedení obce těší zájem
občanů, kteří dobrovolně pomáhají s pracemi vedoucími ke zkrášlení naší obce.

Uspořádají 13. 9. 2015 na Baště Dětský myslivecký den.

Hasiči:
Chotečská JSDH se účastnila okrskového cvičení na téma ošetření zraněných
při hromadné havárii. Cvičení se konalo 24.4. na hřišti v Horních Ředicích a nutno říci, že secvik byl velice dobře připraven. Skutečné hromadné neštěstí je vždy
náročné na psychiku i organizaci – při ošetření je nutno postupovat s rozvahou
tak, aby byli zranění ošetřeni od těch vážných případů po lehčí. Figuranti byli dokonale maskovaní, takže otevřená zlomenina nohy, tyč zapíchnutá do těla osoby,
krvácející hlava, bolestí křičící děti …o takto zraněné se starali všichni účastníci
námětového cvičení. Po ukončení akce proběhlo shrnutí, při kterém se všichni
aktéři shodli na tom, že tato akce bude v budoucnu zopakována.
• Hasiči i letos uspořádali Čarodějnice (podrobněji v rubrice Stalo se).
• V úterý 4. května proběhl kurz strojníků, kterého se účastnili členové JSDH p.
Takáč, p.Vecek a p. Uhlíř.
• Již v loňském roce si naši hasiči vyzkoušeli účast při závodech požárního sportu.
Letos se tedy již „tradičně“ účastnili okresního kola požárního sportu v Horních Ředicích, které se konalo 15. května a naši hasiči se umístili na 3. místě.
• 16. května pomohli hasiči obecnímu úřadu při čerpání vody a přemístění ryb
z rybníčka u parku do Bašty.
• Pavel Seka, Lukáš Němec a Radim Šupa i byli pozváni na besedu s našimi
nejmenšími dětmi do chotečské školky, kde 2. června dětem povyprávěli o zajímavé a dobrodružné, ale také nebezpečné práci hasičů.
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• Při červnovém dětském dnu na Baště proběhla ukázka zásahu hašení hořícího
auta. Původní plán byl, že se zásahu bude účastnit také JSDH z Dolní Rovně.
Roveňská posádka JSDH byla ale těsně před odjezdem odvolána k požáru,
naši hasiči si tedy museli s hořícím autem poradit bez další pomoci. Zásah se
jim vydařil a připravené auto v podstatě „nestačilo“ shořet.
• V sobotu 27.6. slavil SDH Dolní Roveň 135. výročí založení SDH, kam byli také
naši hasiči pozváni a včetně starosty obce Martina Chvojky reprezentovali
obec Choteč.

Mateřská školka:

Děti a paní učitelky zdraví čtenáře Chotečánku a rádi bychom Vás skrze řádky
informovaly o dění v MŠ v oddělení Medvídků u nás v Chotči. O tom, co jsme
v Medvídkách prožily do dubna, jsme vás informovaly v předchozím vydání.
Nadcházející dva měsíce dětem přinesly také mnoho nového poznání, poučení
a zábavy.V květnu jsme již po několikáté v tomto školním roce přivítaly herce ze
skupiny Pernštejn s pohádkou, v níž hlavní role představovaly děti samy. Ani jsme
netušily, jaký herecký talent se v mnohých dětech skrývá. Červen, poslední měsíc
školního roku, se nesl v duchu zábavy, oslavy Dětského dne, projektu „Cesta
kolem světa“ i loučení se školním rokem.
1. června jsme ve školce oslavily jejich svátek - Den dětí. Pro děti jsme za pomoci
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maminek nachystaly různé soutěže, nechyběl skákací hrad. 2. června nás navštívili
zástupci místních dobrovolných hasičů a seznámili nás se svojí činností v naší
obci. Měly jsme možnost prohlédnout si jejich vybavení i hasičské auto a děti
si vyzkoušely překážkovou dráhu zakončenou stříkáním z proudnice na cíl. Děti
byly z návštěvy nadšené a pan Pavel Seka ochotně odpovídal na jejich všetečné
dotazy.
Během projektu „ Cesta kolem světa“, který nás provázel celý měsíc, jsme alespoň prstem po mapě procestovaly všechny světadíly. Dozvěděly jsme se spoustu zajímavého o daných kontinentech, přiblížily si kulturu, přírodu, národnosti
nebo klimatické podmínky. Učily se respektovat rozdíly mezi jednotlivými národy a zeměmi. Paní kuchařky tematicky sladily jídelníček k daným zemím, a tak
jsme mohly ochutnat i „speciality“ daných krajů. Projekt byl spojen se spoustou
doplňkových akcí. Měly jsme možnost poznat africké papoušky, navštívili nás černoši z Afriky -konkrétně z oblasti Slonoviny a předvedli dětem africké bubnování,
které si pod jejich vedením mohl každý vyzkoušet. Naučily jsme se africký tanec,
seznámily se s jejich kulturou, životem i tím, jak to chodí v afrických školkách.
Toto setkání v nás zanechalo opravdu silný zážitek.
S dětmi jsme se také zúčastnily celoškolkového výletu na zámek Loučeň. Prohlédly jsme si labyrinty, kterých je v zahradě zámku opravdu mnoho, a pak jsme
se pod vedením hraběte vydaly na prohlídku samotného zámku.
Nesmíme opomenout také výlet do Pardubic na divadelní představení, které
bylo opět tematicky spojené s celým červnovým projektem. Neslo název „Cesta
kolem světa.“ Některé děti byly v opravdovém divadle poprvé.
V posledním červnovém týdnu jsme se s dětmi a jejich rodiči rozloučily v sále
místního pohostinství se školním rokem. Děti rodičům předvedly nacvičený taneček i netradiční cvičení s prádelní gumou. Soutěžili jsme, tancovali a do celého
programu se aktivně zapojili i rodiče.
Celý rok byl velmi bohatý na zážitky a poznání. Strávily jsme s dětmi úžasné chvíle, které si budeme pamatovat. Některé nám dorostly do předškolního
věku a tak přechází na hlavní budovu do Sezemic. Do Medvídků nastoupí na
jejich místa děti nové. Z letošních podaných přihlášek se do oddělení Medvídků
dostaly všechny „chotečské“ děti, které dosáhly „školkového“ věku. Nejen na
ně, ale i na všechny ostatní, se po prázdninách moc těšíme. Pro příští školní rok
je do Medvídků zapsáno 25 dětí, ve všch odděleních MŠ Pohádka je tedy plný
stav.
Přejeme všem dětem a rodičům krásné léto plné sluníčka, pohody, zábavy a odpočinku.
Vaše MŠ Pohádka Sezemice – oddělení Medvídků
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Stalo se:
Čarodějnice
Naši hasiči pro nás opět uspořádali dubnové čarodějnické rejdění. Průvod čarodějnic a černokněžníků vyšel od obecního pohostinství krátce po 17-té hodině
a v areálu Bašty čekalo na všechny chutné pohoštění, pro děti pak tématické soutěže, které připravily Gábina Hendrychová a Dáša Vecková. Krátce před 19-tou
hodinou byla zapálená hromada roští, na které si v křesílku trůnila slámová čarodějnice. O bezpečnost u ohně se starali členové JSDH, kteří také povozili přítomné
děti v hasičské Avii. Počasí nám přálo a poslední dubnový večer se tedy vydařil.
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synka. Nechyběla kytice pro maminku. Rodičům i Tomáškovi přejeme v životě jen
vše dobré.

Dětský den
Sobota 6. června patřila dětem. Konal se Dětský den na Baště. Během odpoledne
se děti mohly nechat zkrášlit v kadeřnickém salóně, nechat si namalovat na obličej
princeznu, motýlka, Spidermana či jiného svého oblíbeného hrdinu, zasoutěžit si
v pohádkových disciplínách, zaskotačit si na skákacím hradě, seznámit se s profesí
strážníků městské policie, prohlédnout si myslivecké trofeje či si vyzkoušet střelbu ze vzduchovky. Nechyběla taneční rozcvička pro děti a dospělé. Připravenost
a profesionalitu JSDH Choteč jsme mohli vidět při ukázce hasičského útoku. Svoji
obratnost si mnohé děti ověřily na připravené hasičské dráze.V závěru odpoledne
proběhlo losování tomboly. K dobré pohodě nepřispělo jen krásné počasí, ale
i dobré jídlo a pití a v neposlední řadě také hudební produkce DJ Mirka Vrány. Odpoledne se vydařilo a starosta obce děkuje všem, kdo se na přípravě a organizaci
Dne dětí podíleli.

„Pohybovky“ aneb „My rádi cvičíme“
18. května jsme se s dětmi a jejich rodiči rozloučili s letošní cvičící sezónou. Během
celého roku jsme si hráli, posilovali svaly, učili se nové tanečky, zdokonalovali se
v obratnosti, upevňovali správné držení těla, soutěžili…. strávili jsme prima chvíle
plné pohybu ve společnosti kamarádů. V letošním roce se naše děti předvedly
při Posezení se seniory se Šmoulím pásmem, vystupovaly na výroční schůzi SDH.
Tančily také v úvodu karnevalového veselí a Dětského dne. Děkuji všem dětem
a rodičům za příjemný rok, přeji krásné prázdniny plné sluníčka, pohodovou dovolenou a od září se budu opět moc těšit.
Martina Chvojková

Vítání občánků
V neděli 31. května přivítal starosta obce nového občánka. Je jím Tomáš Schejbal
rodičů Lucie Vondroušové a Radka Schejbala. Po slavnostním projevu a recitačním
vystoupení dětí, obdrželi rodiče finanční dar ve výši 4000 Kč a drobný dárek pro

Slavnostní otevření Bašty
V úvodu Dětského dne proběhlo slavnostní otevření zrekonstruovaného rybníku
Bašta. Starosta obce Martin Chvojka seznámil občany s procesem celé rekonstrukce, jejíž průběh si mohli všichni prohlédnout na vystavených tablech. Rekonstrukce
jistě přispěla k dalšímu zkrášlení naší vesnice.
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Bude se konat v Chotči:
Stanování na Baště
Po úspěšné loňské akci zveme i letos všechny děti a rodiče na prázdninové stanování na Baště. Konat se bude v sobotu 1. srpna od 17:00 hodin. Pokud máte
chuť přidat se k nám, vezměte si stany, spacáky, polštářky, přibalte i dobrou náladu a úsměv na tváři.Večer si opečeme buřty, posedíme u ohně a pro děti bude
nachystaná malá stezka odvahy s úkoly, vše v režii tatínků. Jistě nás nezklamou,
stejně jako loni. Ráno si k snídani dopřejeme čerstvé rohlíky s marmeládou.
Nocležné vybíráme ve výši 50 Kč a moc se na Vás těšíme.
V případě nepříznivého počasí bude akce zrušena.
Martina Chvojková a Helena Pražanová

5. ročník chotečské Neckyády
Obec Choteč Vás srdečně zve na 5. ročník chotečské Neckyády v sobotu 22. 8.
2015 od 14:00 hod. 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)
Pro vaši aktivní účast v první disciplíně je nutné připravit co nejzajímavější doma
vyrobené plavidlo, v den konání akce se ve 13:00 hodin zaregistrovat a ve 14:00
hodin vyplout na rozbouřené vody rybníčku Bašta. O vítězi opět rozhodne pečlivě vybraná komise náhodných diváků.
Neckyáda si našla již mnoho příznivců, proto neváhejte, zapojte svou fantazii a
vytvořte i Vy vlastní kreativní plavidlo. Těšíme se na Vás.
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Přátelské setkání Chotčí
V letošním roce bude naše obec hostit přátele z ostatních obcí Chotčí. Přivítáme zástupce z Chotče u Jičína a zástupce obce z Chotče u Prahy. Setkání je
naplánované na sobotu 26. září od 14:00 hodin a proběhne v prostorách areálu
Bašta. Program již nyní aktivně připravujeme a věříme, že budeme dobrými hostiteli a že společně strávíme příjemné odpoledne i večer. Tímto srdečně všechny
zveme.
Martin Chvojka, Starosta obce

Rybářské závody
Obec Choteč pořádá v sobotu 3. října 2015 rybářské závody. Prezentace závodníků je od 6:15 hodin na Baště. Začátek závodu od 7:00 hodin a předpokládaný
konec závodu kolem 14:00 hodiny. Startovné je 200 Kč. V ceně startovného je
pivo, klobása a káva. Po skončení závodu proběhne vyhlášení a předání cen nejlepším. Součástí závodů bude také losování tomboly. Registrovat se můžete již
nyní prostřednictvím emailu: martinachvojkova@centrum.cz.

Výročí:
Narození

Dne 27.5. se narodila Kaderková Adéla, jejímiž rodiči jsou Aneta Lakatosová a
Adam Kaderka a dne 19.5, se rodičům Zdena Conrad a Lutz Conrad narodila
Stella Agnes Conrad. Oběma párům srdečně gratulujeme a děvčátkům přejeme
do života hodně štěstí a zdraví!

Jubilea
(50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let a dále každý rok)
Červenec:
25.7. Koubková Jitka
25.7. Čapková Hana
31.7. Řeháková Hana

Srpen:
12.8. Kořínek Jaroslav
18.8. Metelka Josef
20.8. Blažek Vladimír
24.8. Hromulák Marián
24.8. Hladík Miroslav

Září:
1.9. Kamenická Eva
9.9. Spěváková Jarmila
16.9. Kašpar Miroslav
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Honební společenstvo Choteč

pořádá dne 13. září 2015
od 10 do 15 hod. v areálu Bašty v Chotči

DĚTSKÝ MYSLIVECKÝ DEN
Vítány děti i v doprovodu dospělých

Z programu dětského dne:
• Vystoupení trubače
• Lovecké famfáry
• Ukázka výcviku psů
• Ukázka vábení zvěře
• Vědomostní soutěž pro děti
• Střelba ze vzduchovky
• Jízda na koni pro děti
• Věcné ceny i diplomy
• Občersvení zajištěno-opékání buřtů,párků a zvěřinový guláš
Doporučujeme sportovní obuv a oblečení odpovídající aktuálnímu počasí.
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