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Z úřadu a zastupitelstva
31. 8. 2016
Zastupitelstvo projednalo dokončení akce „Chodník k MŠ“. Po vyhodnocení
předložených nabídek k realizaci byla vybrána firma JAAS s. r. o. pana Flekače.
Akce byla řádně dokončena ve stanoveném termínu.
Zastupitelstvo projednalo nevyhovující stav povrchu silnice vedoucí k MŠ a schválilo její opravu. Práci zhotovila firma SUSPk Holice.
V ulici K Lesu začala plánovaná rekonstrukce zpevněné parkovací plochy, na kterou obec získala dotaci z programu Obnovy venkova v hodnotě 100 000 Kč.
Rekonstrukci provedla firma JAAS s. r. o. pana Flekače.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci z programu Obnovy
venkova na rok 2017. Předmětem žádosti je rekonstrukce chodníku v ulici Na
Obci.
Zastupitelstvo obce zhodnotilo proběhlé kulturní akce – Neckyáda. Akce byla
vyhodnocena jako velmi zdařilá a byly naplánovány kulturní akce následující – Rybářské závody, Halloweenské maškarní odpoledne, Posezení se seniory, Adventní
dílna, Rozsvícení vánočního stromu, Turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise.

Smíšené zboží
Po dlouhém jednání a shánění nového pronajímatele obecního Smíšeného zboží
se starosta obce domluvil o pronájmu s panem The Viet Dinh. Starosta obce
zastupitelstvu předložil návrh nájemní smlouvy, která byla zastupitelstvem schválena. V prostorách Smíšeného zboží probíhaly malé stavební úpravy z důvodu
rozšíření prodejního místa. Smíšené zboží bude fungovat jako samoobsluha.
Prodejna bude otevřena od 1. listopadu 2016 od 6:30 hod.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Nebezpečný a velkoobjemový odpad můžete vozit každou druhou sobotu v měsíci od 8:00 – 11:00 hod. do prostoru sběrného dvora.

Myslivci
Vážení spoluobčané, v dnešním čísle Chotečánku bych vás rád informoval o podzimních zkouškách lovecky upotřebitelných psů, které se v naší honitbě konaly
dne 01.10.2016. Naše Honební společenstvo zkoušky pořádá po dvou letech,
když se v roce 2014 potkaly s pěkným ohlasem. Do letošních zkoušek se přihlásilo celkem 12 psovodů se svými svěřenci. To že se jedná o velmi náročnou
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disciplínu, kdy lovecký pes musí prokázat mnoho šikovnosti a pracovitosti jsem
psal již před dvěma lety. Ovšem ani vedoucí psa to nemá vůbec jednoduché.
Musí nejenom svého svěřence dobře vycvičit a připravit na soutěž, ale musí
splnit řadu legislativních požadavků. Vedoucí psa musí mít u sebe průkaz Českomoravské myslivecké jednoty, lovecký lístek, zbrojní průkaz, průkaz původu psa
a zbraň s náboji. Při příchodu na zkoušky musí předložit očkovací průkaz psa
a musí projít veterinární prohlídkou vylučující jakékoli onemocnění. Psi dále musí
být v imunitě proti vzteklině, psince, infekční hepatitidě, parvoviróze a leptospiróze psů. Dále je vůdce psa povinen po celou dobu konání zkoušek mít svého
psa pod dohledem a zabezpečit pro svého psa napájení a krmení. Na to, aby psi
nebyli nadměrně vyčerpáváni, dohlíží po celou dobu zástupce veterinární správy.
Z výše uvedeného je vidět, o jak náročnou akci se jedná. Na organizaci této akce
jsme se připravovali několik týdnů dopředu. Samotných zkoušek se jako pořadatelé zúčastnili všichni myslivci našeho honebního společenství. Rád bych touto
cestou poděkoval i sponzorům, bez kterých by tato akce nemohla zdárně proběhnout. Sponzoři: Obec Choteč, Obec Časy, Fitmin, ZEAS, a.s. Staré hradiště,
Martin Chvojka- stavební práce Choteč, Tomáš Pražan, Ing. Vladimír Řehounek,
Odtahová služba Kovář, Petr Tomášek a Zdeněk Seidl.
V současné době žije naše honitba již přípravami na podzimní hony, které se
uskuteční ve dnech 29.10., 26.11., 10.12., 13.12. a 26.12.Také začínáme zajišťovat
krmení pro zvěř na zimní období, do našeho skladu bude navezeno 4000 kg pšenice. Před příchodem zimy probíhá oprava jeslí a krmelců, což zajišťují jednotliví
myslivci sami na svých přidělených místech.
ng.Vít Řehounek, honební starosta

Hasiči
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Účast jednotky SDH na Neckyádě je samozřejmostí. Letos si hasiči svařili železnou konstrukci a s přesvědčením, že ji 4 prázdné sudy musí konstrukci bezpečně
unést, sestrojili krásné vesmírné plavidlo NASA. Bohužel, sudy nebyly ještě dostatečně „zkroceny“ a na zadní se stavěly už při pokládání plavidla do vody. Nakonec hasiči vůbec nevypluli – zato se v NASA kombinézách krásně vykoupali.
V pátek 30. září proběhlo další v řadě námětových cvičení okrsku, které tentokrát
pořádalo chotečské SDH. Cvičení bylo zaměřeno na zdravovědu, členové jednotek SDH si vyzkoušeli plnění CAS a spojení při zásahu. Secvik proběhl v areálu
Bašta. Celá akce proběhla bez velkých problémů a odhalila pouze malé nedostatky.
SDH Choteč se opět účastnila akce
RESTROMĚSTEČKO, kde spolu s SDH
Horní Ředice tvořili stanoviště s úkoly
pro děti.
Naši hasiči uspořádali tradiční VINOBRANÍ, které se konalo v sobotu 8.
října. Vínem vyzdobený sál čekal na
všechny „lupiče“ kteří byli po odchycení strážníkem vždy uvrženi do „šatlavy“. Skupina Quattro opět nezklamala
a svou skvělou produkcí bavila všechny
přítomné ještě více jak dvě hodiny po
půlnoci.
S blížícím se adventním časem naši hasiči připravují pro děti Mikulášskou nadílku.
Více v rubrice „Bude se konat“.
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jsme pro ně stejně jako každý rok nachystali spoustu zajímavých akcí a projektů, o kterých Vás budeme průběžně informovat. Držíme se heslem: „Ať je
teplo nebo zima, ve školce je vždycky prima.“
Přejeme Vám krásný podzim.
za oddělení Medvídků
Martina Chvojková DiS, Bc. Kateřina Jirsová

Stalo se
Prázdninový pobyt v Krkonoších
Letošní prázdniny jsme pro děti uspořádali prázdninový pobyt v rodinném penzionu Zvonička v krásném prostředí Krkonoš v Horních Albeřicích.V sobotu 9. července jsme nasedli u místního pohostinství v Chotči do autobusu a vydali se vstříci
novým zážitkům a dobrodružstvím. Každý den nám přinesl nové téma. Zahráli
jsme si na piráty, indiány, na filmové hvězdy a pohádky, nechyběl celodenní pěší
výlet na Černou Horu, ani táborová netradiční olympiáda, stezka odvahy, diskotéky
a karneval. Prožili jsme zkrátka krásný týden plný legrace ve společnosti skvělých
dětí i dospělých.
Pro velký úspěch a pozitivní ohlasy, jsme se rozhodli, pobyt pro děti zopakovat.
Termín máme daný 8. 7. – 15. 7. 2017. Ladíme program a ubytování a bližší detaily
se dozvíte včas. Už teď se moc těšíme.
Martina Chvojková, Pavlína Bubeníková a Monika Dlabová

Mateřská školka
Střípky z Mateřské školy oddělení Medvídků
Oddělení Medvídků zdraví v novém školním roce čtenáře Chotečánku. Prázdniny utekly jako voda a ve školce je opět živo. V letošním školním roce oddělení
Medvídků navštěvuje 24 dětí, od 2 let a osmi měsíců až do 5 ti let. O děti se
starají paní učitelky Martina Chvojková DiS, a Bc. Kateřina Jirsová. Úklid, dovoz
obědů a svačin zajišťuje paní Helena Spěváková.
V září jsme se zaměřili na adaptaci nově příchozích dětí. Děti se seznamovaly
s chodem školky, novými kamarády, učily se vzájemně se respektovat a začleňovat se do kolektivu. Adaptace proběhla úspěšně.
Během školního roku nás čeká spousta zajímavých projektů, výletů, divadel, na
které se moc těšíme. Děti jsou velmi zvídavé a rády se učí novým věcem a tak

6. ročník Neckyády
Stalo se již tradicí, že předposlední prázdninovou sobotu se v Chotči loučíme
s prázdninami Neckyádou na Baště. Ani letos tomu nebylo jinak. 20. srpna se konal
již 6. ročník této zábavné a dovolujeme si tvrdit oblíbené akce.
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Plavba v Neckách
Ve druhé disciplíně Plavbě v neckách v dospělé, dětské, a juniorské kategorie o vítězích rozhodovali mnohdy pouhé vteřiny. Nejlepší příčky obsadili tito borci.
juniorská kategorie
dospělá kategorie
dětská kategorie
1. místo – Michal Fous
1. místo – Milan Takáč
1. místo – Vojtěch Živný
2. místo – Matěj Hendrych 2. místo – Dan Mareš
2. místo – Jiří Rudolf
3. místo – Dominik Bidlo
3. místo – Martin Hebert 3. místo – Josef Vecek

To, že u nás máme šikovné děti a dospělé, jsme mohli vidět v již tradičních soutěžních disciplínách - Plavba na doma vyrobeném plavidle, Suchou nohou přes rybník
a Plavba v neckách. Rok od roku jsou domácí plavidla dokonalejší, kostýmy propracovanější a sportovní výkony lepší a lepší.
Domácí plavidlo
Letos si práci s výrobou domácího plavidla dala rodina Chvojkova – plavidlo Piráti
z Karibiku, rodina Hendrychova a Blažkova – plavidlo Černá Perla, rodina Veckova
– plavidlo Křováci, rodina Pražanova – plavidlo Na čekanou, Rodina Jaklova – plavidlo Minecraft, Tomáš Chvojka a Radek Kindl – plavidlo Večerníček, a SDH Choteč – plavidlo NASA. I přes to, že se některé výtvory se na vodě neudržely a po
kontaktu s vodou vypadaly spíše jako Titanic, obdiv si zaslouží všichni.
O vítězích této kategorie rozhodovali diváci a umístění bylo následující:
1. místo – Černá Perla
2. místo – Minecraft
3. místo – Večerníček

Suchou nohou přes rybník
I třetí disciplína byla napínavá a výsledky těsné a obdivuhodné. Mezi nejlepší patřili:
dospělá kategorie
dětská kategorie
1. místo – Jan Hendrych
1. místo – Matyáš Čimera
2. místo – Martin Hebert
2. místo – Štěpánka Hašková
3. místo – Jan Karel
3. místo – Tomáš Blažek
Počasí bylo ukázkové a tak není divu, že se zábava protáhla až do pozdních večerních hodin. Děkujeme všem za příjemně strávené odpoledne a večer a budeme se
těšit zase příští rok na 7. ročníku chotečské Neckyády.

Stanování na Baště
Poslední prázdninovou sobotu 27. 8. 2016 jsme s dětmi strávili dobrodružnou noc
v přírodě. Poděkování patří zástupcům SDH Choteč Pavlu Sekovi, Dominiku Bidlovi,Tomáši Válkovi, kteří si pro nás připravili hasičskou dráhu, do které se zapojily
nejen děti, ale i rodiče.
V příjemném podvečeru a večeru jsme postavili stany, opekly buřtíky a těšili se na
stezku odvahy, která nechyběla ani letos.Trasa vedla vesnicí, polem i temným lesem,
na které nás provázely pohádkové postavy, strašidla i tajemné zvuky. Všechny děti
zvládly stezku statečně. Po návratu do tábořiště se děti odebraly do svých stanů
a rodiče poseděli u ohně do pozdních hodin.
Martina Chvojková

Vítání občánků
V neděli 25. září přivítal starosta obce Martin Chvojka tři nové občánky. Jsou jimi
Michal Bartel, Tomáš Žák a Samuel Semorád.
Po slavnostním projevu a pásmu básní byl rodičům předán finanční dar ve výši
4000 Kč, nechyběla kytice pro maminky a drobný dárek pro děti. Přejeme dětem
i rodičům hodně zdraví a společných radostných okamžiků.
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Bude se konat
Cvičení dětí
Děti, které rády cvičí, mohou i v letošním roce pod vedením Martiny Chvojkové
navštěvovat kroužky cvičení pro děti. Cvičíme dle následujícího rozvrhu.
Úterý 17:00 – 18:00 hod. – pohybová a atletická průprava pro děti od 6 ti let
Středa 17:00 – 18:00 hod. – baby cvičení a rytmika pro děti od 3 let
Na cvičení děti potřebují vhodnou obuv s pevnou patou, uzavíratelné pití v lahvi
a hlavně dobrou náladu a chuť chodit pravidelně cvičit.

Tvořivý kroužek pro děti
Tvořivý kroužek pro děti bude probíhat pravidelně každý čtvrtek od 17:30
pod vedením Petry Bartelové, která se na všechny tvořivé nadšence moc těší.

Halloweenské maškarní odpoledne
Zveme všechny děti a dospělé v sobotu 29. 10. 2016 od
15:00 hodin do sálu pohostinství v Chotči na Halloweenské maškarní odpoledne. Nebudou chybět soutěže, diskotéka a soutěž o nejhezčí vydlabanou dýni.
Dýně do soutěže můžete nosit od 14:00 hodin v den akce
do sálu pohostinství v Chotči. Porota z řad diváků vybere
nejhezčí tři, které budu odměněny. Těšíme se na Vás.

Posezení se seniory
Obecní úřad pořádá v sobotu 12. 11. 2016 od 16:00 hodin posezení se seniory. Program připravujeme a pozvánky Vám budou osobně předány zastupiteli
obce.

Adventní dílna
Přivonět k vánoční atmosféře, vytvořit, či
zakoupit si vánoční dekoraci budete
moci v sobotu 26. 11. 2016
od 9:00 – 17:00 hodin
v sále místního pohostinství, kde se bude konat
oblíbená adventní dílna.
Všichni jste srdečně zváni.

Rozsvícení vánočního stromu a ulic
Obec Choteč, Vás srdečně zve v neděli 27. 11.
2016 v 17:30 hodin na rozsvícení vánočního stromu a ulic.V sále pohostinství si budete moci prohlédnout výstavu z adventní dílny.
Těšíme se na Vás.

Mikulášská nadílka
Spravedlivý Mikuláš, strašidelný čert a hodný anděl zavítají v prosinci opět do sálu místního pohostinství. Pro Mikulášskou nadílku si vyhraďte
čas v neděli 4. prosince od 15-ti hodin. Jak
je zvykem, Mikuláš bude všem hodným dětem za
krásnou básničku či písničku nadělovat balíčky plné překvapení.
Mikulášská družina pak projde obcí v pondělí 5. prosince po setmění.
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Turnaj v kulečníku, šipkách a stolním tenise
Obec Choteč pořádá ve středu 28. 12.2016 od 15:00 turnaj v kulečníku,
stolním tenise a šipkách.
Startovné: 200 Kč/první disciplína + 50 Kč za start v každé další.V ceně startovného je zahrnut přípitek, pivo a řízek s chlebem.
Registrovat se můžete průběžně na emailu: martinachvojkova@centrum.cz.
nebo na Obecním úřadě každou středu od 18:00 – 19:00 hodin.
Po skončení všech disciplín vyhlášení a předání cen nejlepším.
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Výročí
Zlatá svatba:
Gratulujeme paní Aleně Hálové a panu Ladislavu Hálovi, kteří v sobotu 10. 9.
2016 oslavili zlatou svatbu. Svůj slib obnovili v obřadní síni Obecního úřadu
v Chotči. Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví, spokojenosti a radostných chvil.

Jubilea:
Říjen
Zdeněk Uhlíř
Eva Pecinová
Věra Kořínková
Drahoslava Krčková
Josef Vlček

Listopad
Jaroslav Poborský
Anna Kindlová

Prosinec
Miroslav Uhlíř
Marie Vondroušová
Jaromír Kindl
Eva Řeháková
Jaroslav Němec
Vlasta Udržalová
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