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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
přesto, že již uběhlo pár dní od Nového roku, chtěl bych Vám ještě jednou popřát
jménem svým i celého zastupitelstva, jen vše dobré v roce 2015. Ať je takový,
jaký si ho přejete. Plný spokojenosti, radosti, zdraví a osobních úspěchů.
Zároveň mi dovolte poděkovat Vám za Vaši přízeň a hlasy v loňských volbách do
zastupitelstva. Vážíme si Vaši podpory a slibujeme, že uděláme vše pro to, aby se
naše obec stále rozvíjela, vzkvétala a kulturně žila, jako se nám to prozatím dařilo
doposud.
Martin Chvojka, starosta obce

Z úřadu a zastupitelstva:
1. 10. 2014
Pan starosta informoval zastupitele o probíhajících pracích v budově kulturního
zařízení, proběhla rekonstrukce sociálního zařízení, výměna oken v sále a malování sálu.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 4 v objemu
příjmů 196 800 Kč a objemu výdajů 311 000 Kč, financování 114 200 Kč.
Zastupitelé projednali a schválili těžbu dřeva v obecním lese Lesním družstvem
Vysoké Chvojno s.r.o. v rozsahu přibližně 100 m³ a následný odkup dřeva dle
smlouvy a následnou výsadbu nových stromů.
10. a 11.10.2014 proběhly volby do zastupitelstva obce
s tímto výsledkem: Martin Chvojka
106 platných hlasů
Tomáš Pražan
104 platných hlasů
Iveta Kindlová
90 platných hlasů
Jan Hendrych
85 platných hlasů
Zdeněk Svoboda
84 platných hlasů
Petr Voženílek
84 platných hlasů
Jiří Pultar
76 platných hlasů
Marián Hromulák 33 platných hlasů
17. a 18.10. 2014 proběhlo druhé kolo voleb do Senátu ČR, v naší obci
s tímto výsledkem: Miroslav Antl
16 platných hlasů
Luboš Řehák
3 platné hlasy
5.11. 2014 proběhlo ustavující zastupitelstvo
Starosta obce
Martin Chvojka
Místostarosta obce
Tomáš Pražan
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Zastupitel a předseda finančního výboru
Zastupitel a předseda kontrolního výboru
Zastupitel
Zastupitel
Zastupitel

Petr Voženílek
Iveta Kindlová
Jan Hendrych
Jiří Pultar
Zdeněk Svoboda

17.12. 2014
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2015 v objemu
příjmů 3 459 100 Kč, v objemu výdajů 2 988 600 Kč, financování 470 500 Kč.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočtový výhled na období 20162018. Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5 v objemu příjmů 4 000 Kč a v objemu výdajů 4 000 Kč.
Kronikář obce pan Hála Ladislav přečetl zápis do kroniky obce za rok 2013. Členové zastupitelstva obce neměli k zápisu žádné připomínky a zápis byl schválen.
Pan starosta seznámil zastupitele s žádostí pana Vondrouše Jiřího, který chce
odkoupit obecní pozemek parc. č. 188/5 o rozloze 76 m2. Záměr prodeje byl
zveřejněn na úřední desce. Zastupitelstvo obce souhlasí s prodejem pozemku.
Záměr prodeje byl zveřejněn na úřední desce.
Zastupitelstvo obce schvaluje provedení prací na baště – vybagrování nádrže
firmou pana Muchy.

Poplatky ze psů a za svoz domovního odpadu
Do konce měsíce března, budou na obecním úřadě každou středu od 17:00 –
19:30 vybírány poplatky ze psů a svozu domovního odpadu.Výše poplatku zůstává jako v loňském roce stejná, tedy komunální odpad 500 Kč za osobu a poplatky
ze psů 100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč.

Bagrování Bašty
V letošním roce je jeden z hlavních cílů zastupitelstva obce zrealizovat odbahnění
a zpevnění břehů rybníčku Bašta. Akce začala v loňském roce výběrem firmy, zajištěním patřičných povolení k realizaci a začátkem letošního roku by měly začít práce s odbahněním a odvozem sedimentu. Práci zajišťuje firma z Pardubic – Zemní
a výkopové práce p. Mucha, který zastupitelstvu předložil nejvýhodnější nabídku.
Akce by měla být dokončena v co možná nejkratším čase a starosta obce věří, že
5. ročník chotečské Neckyády bude již probíhat na „zrekonstruovaném“ rybníčku.

Pronájem obecního sálu obci Dolní Ředice
V říjnu loňského roku oslovil naše zastupitele starosta Dolních Ředic Michal
Kůrka s žádostí pronájmu obecního sálu za účelem tréninku stolního tenisu. Zastupitelstvo žádost schválilo a sál je nyní pronajímán za 300 Kč za1 trénink.
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Nové internetové stránky obce
Pokud máte přístup k internetu, můžete si na adrese www.obec-chotec.cz
prohlédnout novou grafiku a styl internetových stránek. Web stále vylepšujeme,
aktualizujeme a uvítáme Vaše připomínky a nápady.

Zápis do 1. třídy ZŠ Sezemice
Rodiče budoucích prvňáčků jistě uvítají informaci s termíny zápisu prvňáčků do
ZŠ Sezemice, který proběhne ve dnech 11. a 12. února 2015 vždy od 14 do
18 hodin. K zápisu si nezapomeňte přinést rodný list dítěte a platný občanský
průkaz rodiče. Děti, kterým byl vloni povolen odklad, jdou k zápisu znovu.

Myslivci:
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám nejprve v úvodu jménem Honebního
společenstva Choteč popřál do r. 2015 nejen mnoho osobních úspěchů, ale především zdraví a štěstí Vám i všem Vašim blízkým.
Konečně se v přírodě ohlásila i zima, byť prozatím pouze v náznaku ukázala,
jak umí krajinu malebně vyzdobit sněhovou peřinou s nádechem ladovské zimy.
Zima je přirozeným inhibitorem všech nemocí, bakterií, plísní, ale například i myší
a hlodavců způsobujících škody na polnostech. Mrazy jsou důležité, například i pro
včelaře, protože utlumují kladení vajíček matkou, na které pak nemůže největší
nepřítel včel varroáza parazitovat. Takže je velmi důležité, aby v průběhu zimy
přišly mrazy a příroda se tak mohla sama přirozeně očistit od škodlivých faktorů,
které ji ubližují.Toto období je ovšem velmi těžké pro zvěř v přírodě, proto je velmi nutné zvěř přes zimu přikrmovat senem, ovsem a pšenicí. Dále je nutné zvěři
zabezpečit i přísun minerálií a soli, proto v každém mysliveckém zařízení najdete
i speciální lizy pro zvěř. Obilí, kterého pro letošní zimu bude potřeba 5 000 kg,
pro naši honitbu zajistila společnost ZEAS, a.s. pod Kunětickou horou. Myslivci ji
na oplátku zase pomohli s opravami oplocení ve středisku Choteč, které je vyžadováno platnou legislativou.
Velkým problémem nejen naší honitby je snižující se počet pernaté zvěře. Obecně je problém způsoben zejména přemnožením přirozených přírodních nepřátel
bažantů, a to jsou lišky a pernatí dravci. Zatímco lišky myslivci mohou tlumit,
pernatí dravci jsou hájeni zákonem a jejich odstřel je nepřípustný. V posledních
letech se jejich stav ovšem navýšil na takovou úroveň, že dochází k obrovským
ztrátám na pernaté zvěři, ale například i na zajících. V naší honitbě myslivci jen
v roce 2014 vypustili 150 ks bažantů, dokonce i myslivci sami doma odchovávali
od vajíček malé bažanty. Z jara byla vidět hejna mladých bažantů, kteří se v honit-
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bě vylíhli. Bohužel zimy se jich dožila pouze hrstka z nich. Na tento stav myslivci
reagovali úplným zrušením dvou honů, zvýšeným odstřelem lišek a zvýšenou péčí
přes zimní období. Pro zlepšení stavu pernaté zvěře, která je jistě ozdobou každé
honitby, můžeme pomoci všichni, a to tím, že při procházkách přírodou necháme
své pejsky na vodítku. Honitba patří zvěři a není určena k tomu, aby po ní volně
pobíhali psi, což je zakotveno i v zákoně. Každý další, byť nepovedený atak zvěř
zbytečně vyčerpává a v krajním případ ji může i zabít.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Hasiči:
Ve dnech 26. – 28. 9. se konal již třetí ročník Retroměstečka, tentokrát
v prostorách bývalých kasáren T. G.
Masaryka v Pardubicích. Na této
akci vystavila JSDH svou Avii a spolu s SDH Dolní Ředice pomáhali
dětským návštěvníkům ke splnění
jednoho z devíti úkolů potřebných
k získání věcné ceny.
Dne 10. 10. se JDSH účastnila námětového cvičení v Býšti, tentokrát se zaměřením
na vyhledávání osob.
Vinobraní, které pořádá SDH Choteč již s téměř železnou pevností druhý víkend
v říjnu, se opět vydařilo. Účast byla hojná, tombola bohatá a hudba bezvadná.
1.listopadu pomohla JSDH obci s vyčerpáním vody z Bašty.
Dne 21.11. proběhla výroční schůze SDH, tradičně již za účasti vybraných členů
ostatních SDH v okrsku. SDH tímto děkuje za vystoupení chotečských dětí pod
vedením paní Martiny Chvojkové, kteří naši výroční schůzi zahájili.
SDH organizovali průchod Mikuláše s jeho družinou obcí dne 5.12., a v sobotu
6.12. zavítal Mikuláš do sálu obecního pohostinství.
Hasiči by chtěli využít řádky zpravodaje a poděkovat tímto panu Břetislavu Čapkovi za zhotovení násypky potřebné k plnění pytlů pískem v případě povodní, který
věnoval JSDH bez nároku na honorář.
V přípravě je přednáška zdravovědy, která v následujících měsících proběhne v sále
obecního pohostinství. Přednáška bude nejen pro členy SDH ale též pro širokou
veřejnost. Termín přednášky bude oznámen obecním rozhlasem.
V sobotu 14. 2. 2015 pořádá SDH Hasičský ples.
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Stalo se:
Vítání občánků
28.9.2014 přivítal starosta obce naše nové občánky. Jsou jimi: Adéla Baladová
rodičů Kamily Kupkové a Jana Balady a dvojčátka Eliška a Tereza Kosejkovi rodičů
Miroslavy Hladíkové a Petra Kosejka. Po slavnostním projevu a vystoupení dětí,
předal starosta obce rodičům finanční dar, dětem drobnou pozornost a nechyběla
ani kytice pro maminky.

Výlov Bašty
1. listopadu se uskutečnil výlov rybníku Bašta z důvodu následného odčerpání
vody a přípravy na bagrování rybníku.
Starosta obce děkuje všem, kteří na výlovu pomáhali. Zvláště pak panu Pavlu
Tesařovi, který se ujal role vrchního porybného a JSDH Choteč za pomoc s výlovem a převozem ryb do nádržky v ulici Malá strana.

Halloweenské maškarní odpoledne
1. listopadu se sál pohostinství zaplnil strašidýlky, duchy, kostlivci, čarodějkami
a čaroději. Byl totiž oblíbený hallowenský rej. Jako každý rok tak i letos, byly pro
děti ve zcela zaplněném sále nachystané soutěže a diskotéka. Novinkou byla soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni. O vítězích rozhodovali návštěvníci. Úkol to byl
nelehký, protože každá dýně byla krásná a originální. První místo si zaslouženě
odnesla dýně rodiny Hendrychových, na druhém a třetím místě se umístily dýně
rodiny Pražanových. Odpoledne pro děti připravil obecní úřad a organizátoři
mají radost, že se akce vydařila.

Posezení se seniory
V sobotu 8. listopadu uspořádal obecní úřad Posezení se seniory. Po přivítání a úvodnímu slovu starosty obce, se v doprovodném programu představily
chotečské děti se svým pásmem tanečního vystoupení Šmoulíci. Následovalo
vystoupení žongléra z agentury Party Program. Ve druhé části večera vystoupil ochotnický spolek Borověnky. K tanci a poslechu zahrála skupina Evergreen
a nechybělo ani losování bohaté tomboly.

Adventní dílna
Dne 29.11. 2014 se v naší obci pořádala již 4. adventní dílna. Každým rokem se
snažíme něčím novým zaujmout a snad se nám to i daří.

Celý den jste si mohli tvořit, nasávat začínající vánoční atmosféru, posedět si
s přáteli při svařáčku a vánočním cukroví nebo
shlédnout tvorbu šikovných ručiček lidí, kteří se podělili o své umění.Vyzkoušet
si techniku Eukaustika, malování horkým voskem.
Poradit se s panem bylinkářem, který ochotně řešil vaše neduhy.
Děkujeme obecnímu úřadu, který nás podpořil. Děkujeme všem, kteří nám pomohli, propůjčily své nápady a čas.
Dáša Vecková, Hela Pražanová, Hela Jakoubková, Gabča Hendrychová

Rozsvícení vánočního stromu a ulic
První adventní neděli 30. listopadu jsme se sešli, abychom společně slavnostně rozsvítili vánoční
strom, který pro tento rok darovala rodina Slabých.
Pro zahřátí byl nachystaný čaj, grog a svařené víno.
Děti si mohly napsat přání pro Ježíška a vhodit ho
do andělské pošty, nebo si přát své tajné přání při
vypouštění létajících balónků štěstí.
Prohlédnout a zakoupit jste si mohli také výrobky
ze sobotní adventní dílny. U stromku nechyběl jako
každý rok krásný betlém ze sena od Heleny a Tomáše Pražanových. Předvánoční atmosféru doladilo pěvecké vystoupení ochotnického spolku Borověnky.
Obec zakoupila na výzdobu stromu nové osvětlení a sponzorským darem jsme dostali nové ozdoby.
S klidným svědomím můžeme tvrdit, že vánoční výzdoba byla opravdovou chloubou naší obce.
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Mikuláš
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Bude se konat v Chotči:

Mikuláš se svou družinou prošel obcí a obdaroval
všechny hodné děti v pátek 5. prosince vpodvečer.
Do obecního sálu byl pozván v sobotu 6. prosince, kam se od 14-ti hodin scházeli rodiče i prarodiče s dětmi. Čekání na Mikuláše si děti krátili různými
soutěžemi a tanečky, které připravila Martina Chvojková.
Před 16-tou hodinou hlasité cinkání čertovských zvonků neomylně ohlásilo příchod nejen Mikuláše s andílkem, ale i dvou rozpustilých čertů.

XV. reprezentační ples Svazku obcí Loučná se koná 23. ledna 2015 od 20
hodin v KD Kostěnice. Program: předtančení Česká beseda, překvapení po Kostenicku a bohatá tombola; zahraje kapela Bylo nás pět. Vstupné 150 Kč včetně
dopravy. Rezervace a prodej vstupenek u Martina Chvojky, tel: 724 054 020.

Předvánoční posezení s pohádkou

Naši myslivci Vás srdečně zvou na Myslivecký ples, tento rok
v sobotu 7. února od 19,30 hodin. Součástí večera bude bohatá zvěřinová tombola.

V neděli 21. prosince jsme se s dětmi a jejich rodiči sešli v sále pohostinství
a společně shlédli Vodnickou loutkovou pohádkou v podání divadýlka Kozlík. Pohádka byla velmi hezká. Po skončení si děti mohly přivonět ke kouzelné kytičce,
která by měla zajistit, že budou celý po celý rok hodné. Kdo chtěl, mohl se
s loutkami vyfotografovat. Poté jsme si společně pustili lodičky, zazpívali koledy
a předvánočně poseděli.
Pohádka byla mým vánočním dárkem pro děti. Děkuji všem za příjemně strávené
odpoledne i podvečer a těším se na děti opět na cvičení.
Martina Chvojková

Turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise
V sobotu 28. prosince se konal tradiční turnaj v šipkách, kulečníku a stolním
tenise. Zúčastnilo se 38 závodníků nejen z Chotče ale také z Ředic a Pardubic.
Novinkou byla dámská kategorie v šipkách
Umístění: Stolní tenis 1. Podstata Lukáš
		
2. Waldovský Krištof
		
3. Pražan David st.
Šipky muži 1. Škroch Martin
		
2. Maroši Vojtěch
		
3. Ptáček Stanislav
Šipky ženy 1. Bartelová Petra
		
2. Pražanová Eva
		
3. Pražanová Helena
Kulečník
1. Kamenický Filip
		
2. Penkeová Anna
		
3. Podstata Lukáš
Výhercům srdečně gratulujeme, děkujeme všem účastníků a organizátorům akce.

XV. reprezentační ples Svazku obcí Loučná

Myslivecký ples

V. Hasičský ples
Hasičský ples se koná v sobotu 14. února od 19,30 hodin.
Již potřetí se představí karlovarská skupina Sympaťáci, připravena bude bohatá tombola.Všichni jste srdečně zváni.

Dětský karneval
Obec Choteč zve všechny děti a rodiče v sobotu 21. února
od 15:00 hodin na karneval so sálu pohostinství v Chotči.
Připravujeme pro Vás soutěže o sladké odměny, diskotéku DJ
Mirka Vrány a spoustu zábavy.nJiž teď se těšíme na krásné masky
a na Vás všechny.

XII. reprezentační ples obce Choteč
Vážení spoluobčané,
jménem obce Choteč, Vás co nejsrdečněji zvu na XII. reprezentační ples naší
obce, který se bude konat v sobotu 28. února 2015 od 19:30 v sále pohostinství v Chotči. K tanci a poslechu bude hrát orchestr Galileo band. Chybět
nebude předtančení, losování tomboly a drobná pozornost pro dámy a pány.
Vstupenky v hodnotě 150 Kč si budete moci zakoupit od zástupců obce při
osobním pozvání. Od 1. února budou v předprodeji na Obecním úřadě a v pohostinství v Chotči.
Pokud chcete náš ples podpořit sponzorským darem budeme rádi, předem Vám
moc děkujeme.
Martin Chvojka, starosta obce
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Výročí:
Jubilea

(50 let, 55 let, 60 let, 65 let, 70 let a dále každý rok)
Leden:
1. 1. Kosinová Jarmila
2. 1. Slabý Radoslav
9. 1. Uhlířová Božena
13.1. Jakl Jiří
16.1. Pultar Jiří
23.1. Čapek Jaroslav

Únor:
12. 2 . Hladíková
Miroslava
26.2. Pithardtová Vlasta
28. 2. Šťastný Jaroslav

Březen:
10.3. Blažek Václav
13.3. Slabá Hana

Mateřská škola Pohádka, Sezemice zve všechny rodiče a děti na:

„Den otevřených dveří“

Navštívit nás můžete i u nás v Chotči 30.1.2015 od 8.00 do 13.00 hod.
Těšíme se na Vás.
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