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Z úřadu a zastupitelstva:
22.8.2012:
Projekt Obnova zeleně v obci Choteč je dokončen. Dokumentace byla odeslána
na SFŽP, v obci bude následně provedena dohlídka.
Starosta obce seznámil zastupitele s přípravou stavební akce výstavby veřejného osvětlení ve směru do Dolních Ředic. Vedení povede částečně po sloupech
ČEZu a částečně zemí. Bylo zahájeno řízení ke stavebnímu povolení. Na základě
požadavku byly zpracovány tři cenové nabídky, nejnižší cenu měl pan Tešař P.
Zastupitelstvo schválilo realizaci stavby panem Tesařem.
Zastupitelé projednali a schválili výměnu autobusové zastávky u bývalé školy.
Čekárnu zhotoví pan L. Hála.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Rozpočtové opatření č. 3 v objemu příjmů
312 000 Kč a v objemu výdajů 312 000 Kč.
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II. ročník chotečské Neckyády
V sobotu 25. srpna se konal II. ročník chotečské Neckyády. Soutěžilo se v plavbě na doma vyrobeném plavidle, plavbě v neckách a v přejití lávky.
Počasí bylo příjemné a tak není divu, že účast na letošním ročníku byla hojná.
V nejvíce očekávané disciplíně – Plavba na doma vyrobeném plavidle, se představily teamy: Tomáš Pražan s rodinou, rodinný Kindl team, duo Jan Hendrych
a Lukáš Vecek, team Chvojčáci a team SDH Choteč.Všechna plavidla byla nápaditá a diváci měli těžký úkol vybrat tři nejlepší. První příčku obsadil team Pražanů
s originálním šlapadlem, druhé místo patřilo teamu ve složení Jan Hendrych
a Lukáš Vecek a jejich pirátskému plavidlu a třetí příčku obsadil team Chvojčáků
na Žraločí flotile.
To, že u nás v obci máme zdatné sportovce a statečné děti ukázaly i další dvě disciplíny - Plavba v neckách a Lávka. Zde se soutěžilo v dospělé i dětské kategorii
a o vítězi rozhodoval nejlepší čas.

Oprava veřejného osvětlení a rozhlasu
a rozšíření veřejného osvětlení směrem na Ředice

Jak již jsme Vás informovali v minulých vydáních Chotečánku, obec získala dotaci
na opravu veřejného osvětlení a rozhlasu ve výši 100 000 Kč, dalších 100 000 Kč,
které k realizaci jsou potřeba, financuje obec.
Zastupitelé na zasedání dne 22. 8. 2012 odhlasovali, že práce na veřejném osvětlení provede firma - Elektromontážní práce Pavel Tesař. Práce byly započaty
v září a zahrnují celkovou opravu jednotlivých stožárů a výměnu svítidel.
Projekt pro rozšíření veřejného osvětlení směrem na Ředice, podle kterého
bude provedena realizace, je podán na stavebním úřadě v Sezemicích. Stavební
povolení by měla obec získat v polovině měsíce října 2012. Pokud bude příznivé
počasí, celý projekt by chtěl starosta obce dokončit ještě v letošním roce.
Předpokládané náklady realizace se pohybují ve výši 250 000 Kč.

Stalo se:
Sběr železného šrotu
V sobotu 4. srpna proběhl v naší obci sběr železného šrotu.Ve sběrném dvoře
jsme za železo dostali 13 000 Kč. Peníze budou rozděleny na pořízení vybavení
SDH a naše nejmenší.
Obecní úřad a SDH Choteč děkují všem občanům, kteří přispěli.

Pořadí v těchto disciplínách bylo následují.
Plavba v neckách dospělá kategorie: 1. místo: Jiří Novák, 2. místo: Tomáš
Pražan, 3. místo: Jan Hendrych.
Plavba v neckách dětská kategorie: 1.místo: Matěj Hendrych, 2. místo: Tomáš Pražan, 3. místo: Honzík Takáč
Lávka dospělá kategorie: 1. místo: Jan Karel, 2. místo:Tomáš Pražan, 3. místo:
Jan Hendrych
Lávka dětská kategorie: 1. místo: Michal Fous, 2. místo: Radek Kindl, 3. místo:
Dominik Bidlo
Součástí odpoledne byly doprovodné soutěže pro děti i dospělé. Také proběhl
fotbalový „sranda match“.
II. ročník neckyády se povedl a tak není divu, že se při dobrém jídle a pití posedělo až do pozdních večerních hodin. Starosta obce děkuje všem, kdo se podíleli
na přípravě a organizaci celého odpoledne a všem soutěžícím za účast.
Těšíme se na III. ročník, který se bude konat opět na konci letních prázdnin.
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Vítání občánků
9. září přivítal starosta obce dva nové občánky.
Žanetu Pražanovou rodičů Davida a Evy Pražanových a Daniela Rychteckého manželů
Rychteckých. Po slavnostním projevu předal
starosta obce každému miminku peněžitý
dar ve výši 4000 Kč a drobný dárek. Nechyběl přípitek, focení do obecní kroniky a kytice pro statečné maminky. O kulturní program se postaraly sestry Voženílkovy a Klára
Kopejtková, recitací básní a hrou na flétnu.
Dětem přejeme hlavně hodně zdraví a šťastnou
cestu životem.

5
rodinného domu, kde se ji „splašený“ stroj podařilo zastavit. Naštěstí se nikomu
nic nestalo a paní Slabá obdržela zvláštní cenu od majitele rodinného domu –
láhev červeného vína a poděkování, že dům stojí celý, neporušený a také keříčky
v zahradě vydržely.
Na prvním místě ve štafetě skončilo družstvo z Prahy, druzí byli naši zástupci
a třetí pořadatelští chotečáci.

VI. setkání obcí jménem Choteč
V sobotu 29. září se konalo v pořadí již šesté setkání obcí se stejným názvem
„Choteč“. Pořadatelskou obcí byla Choteč u Jičína. Zatím co pražští přijeli na
setkání třemi automobily, naši zastupitelé vypravili zájezdový autobus.
Cestou jsme se výborně naobědvali v Milovicích u Hořic, autobus nám také
zastavil u výrobny Hořických trubiček. Do jičínské Chotče jsme přijeli přesně
v jednu hodinu. Zástupci pořadatele nás doprovodili na asfaltové hřiště, kde byl
připraven přístřešek a stánek s občerstvením. Po přivítání jsme dostali kávu podávanou s výbornými zákusky, které pro tuto příležitost upekly místní ženy.
Hosty přivítal místostarosta obce, který uvedl pár slov k organizaci odpoledne.
Místní zastupitelé uvítali také autora myšlenky těchto setkání, bývalého starostu
Chotče u Jičína, pana Ing. Tichého. Realizace nápadu se pak v roce 2002 zhostil
náš starosta pan Vladimír Pražan. A právě na pana Pražana si zastupitelé při svých
proslovech nejednou vzpomněli.
Následovalo předání darů zastupitelům a podepsání pamětních listů.
Místní pro nás měli připravenou specielní „Chotečskou štafetu“. Z každé obce
byly vytvořeny dva šestičlenné týmy (muži a ženy), kteří měli překonat následující disciplíny: skákání v pytli, s golfovým míčkem na lžíci proběhnout dráhou
z pneumatik, jízda na trakaři, stříkání na cíl, slalom na pionýru mezi pneumatikami, slalom na skládačce a nakonec vypití půllitru piva.
Nutno podotknout, že přítomné obecenstvo nejvíce pobavilo naše družstvo žen,
jmenovitě paní Jasněna Slabá, která na pionýru již dlouho nejela a právě jízda na
pionýru byla její část štafety. Jasněna prokličkovala prvních pár pneumatik, pak
stroj nabral opačný směr jízdy a Jasněna projela bránou do zahrady nejbližšího

Další výzvou pro přítomné bylo upravené kolo tak, že řidítka zatáčela na druhou
stranu než přední kolo. Zkoušelo to mnoho přítomných, nikdo ale neujel ani
metr.
Zajímavostí byla i obojživelná kára ze dřeva, která s motorem z Terry projela po
souši a pak přeplavala místní nádrž.
Protože začalo pršet, všichni jsme se rádi schovali pod střechu kde se podávala
výborná večeře – vepřová kýta se zeleninou.
O program po večeři se postaral pan Karel Hynek z pořadu ČT „Na stojáka“,
který nás pobavil několika vtipnými historkami. Poté k tanci a poslechu zahrála
country kapela „Nou Bend“ z Lázní Bělohradu mnoho krásných písní.
Organizátorům šestého setkání se program velice vydařil a za to jim patří poděkování. Pořadatelskou obcí pro v pořadí sedmé setkání Chotčí je naše obec,
proto již dnes můžeme vymýšlet, jak tuto akci uspořádat.

Hasiči:

Dobrovolní hasiči Vás srdečně zvou na každoroční Vinobraní, které se koná v sobotu 13. října od 19:30 hodin v obecním sále. Zahraje nám hudba Universal,
tombola bude opět velice lákavá.
SDH se také spoluúčastní přípravy mikulášské nadílky, na které Vás rádi uvítáme
v neděli 2. prosince od 14-ti hodin.
Do výbavy SDH nyní přibyla elektrocentrála a kalové čerpadlo které bylo již po
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průtrži mračen v garáži pana Uhlíře v činnosti. Dále se zástupci SDH účastnili námětového cvičení v Holicích, které bylo zaměřeno na poskytnutí první pomoci.
Také zde byla ukázka vyproštění osob z havarovaného auta pomocí hydraulické
techniky, práci s ní si mohli přítomní hasiči také vyzkoušet.

Bude se konat v Chotči:
Halloweenské odpoledne
Obecní úřad Choteč zve děti a dospělé na tradiční halloweenské odpoledne,
které se bude konat v sobotu 27. října od 15:00 hodin v sále pohostinství.
Chybět nebudou soutěže o drobné odměny, tanec a spousta zábavy. Oblékněte
děti do kostýmů a přijďte si zpříjemnit podzimní dny.

Tvoření a herna pro děti
Tvoření a herna pro děti pod vedením Dáši Veckové a Heleny Pražanové odstartovala 4. října. Děti a jejich rodiče tímto zveme každý sudý čtvrtek od 16.30 do
19.00 hod. do tělocvičny, kde si budou moci vyrobit krásné věci a svými výrobky
si zkrášlit své domovy. Přicházet na „tvořeníčko“ můžete průběžně, během celé
„otevírací doby“.
Témata tvoření na první půlrok.
4.10.
18.10.
1.11.

ZAVAŘOVÁNÍ
PODZIMNÍČEK
MLS PRO PTÁČKY

Těšíme se na Vás všechny.

15.11.
29.11.
13.12.

OZDOBY ZE SLANÉHO TĚSTA
MIKULÁŠSKÁ LUCERNA
ANDĚLSKÝ SVÍCEN

Dáša Vecková a Helena Pražanová

Cvičení pro děti
Milé děti a rodiče, i v letošním školním roce se budou moci Vaše děti protáhnout, vyřádit, zdokonalit se v obratnosti a naučit se nové tanečky, hry a říkanky
na hodinách cvičení. Cvičit budeme každé pondělí odpoledne. O přesném datu
začátku a čase cvičení budete dodatečně informováni. Cvičení bude jako každý
rok zdarma. Už se na děti moc těším.
Martina Chvojková

Zumba
Ve zdravém těle, zdravý duch a proto se Chotči od 7. října opět „zumbuje“.
Přijďte si pod vedením cvičitelky Veroniky Trejtnarové protáhnout tělo, pobavit
se, doplnit endorfiny a zlepšit si fyzickou kondici každou neděli od 18:00 hod. do
místní tělocvičny.

Dospělí: 1 lekce 60 Kč (pernamentky: 10 vstupu 550 Kč, 20 vstupů 1000 Kč)
Děti:
1 lekce 30 Kč
A malé připomenutí - Co je Zumba?
Zumba je taneční fitness hodina plná energie, skvělé hudby a dobré nálady. Kombinuje dynamickou
latinsko-americkou hudbu a latinsko-americké tance spolu s aerobními pohyby.Využívá tance jako
je Salsa, Merengue, Cumbia, Reaggaeton, Flamenco, Hip-hop, Cha-cha, Samba, Calypso, Belly Dance
a mnoho dalších...Vychází z principu, že cvičení by mělo být zábavné a jednoduché. Sexy a energické latino rytmy vytvářejí PARTY ATMOSFÉRU, která vás strhne do víru pohybu. Je to cvičení, které
Vám zaručeně zvedne náladu díky spoustě vyplavených endorfinů :) .
Tajemství úspěchu Zumba fitness
Zumba je skvělá nejen pro vaše tělo, ale hlavně pro vaši mysl.
Zábava... Je to typ cvičení, které budete chtít dělat každý den a budete se z něho těšit.
Jednoduchost... Můžete začít na jakékoliv úrovni. Zumba je určená pro všechny bez ohledu na
věk, kondici, taneční či sportovní zkušenosti.
Efektivita... Princip intervalového tréninku maximalizuje výdej kalorií, spalovaní tuků a formovaní svalů. Neváhejte a přijďte to vyzkoušet i vy. Těší se na Vás

Veronika Trejtnarová, certifikovaný Zumba instruktor

Posezení se seniory
Obecní úřad připravuje na sobotu 17. listopadu od 16:00 hodin v sále pohostinství posezení se seniory. Po přivítání a krátkém projevu starosty obce bude
následovat kulturní program. K tanci a poslechu zahraje stejně jako v loňském
roce hudební skupina Evergreen. Těšit se můžete také na losování tomboly.
Pozvánky na posezení budou našim seniorům předány osobně zastupiteli obce.

Vánoční dílna
Přivonět k vánoční atmosféře, vytvořit, či zakoupit si vánoční dekoraci budete
moci v sobotu 24. listopadu od 10:00 – 20:00 hodin v sále místního pohostinství, kde se bude konat vánoční dílna. Materiál pro výrobu si budete moci
zakoupit na místě, či si přinést vlastní z domova.Všichni jste vítáni.

Mikulášská nadílka a rozsvícení vánočního
stromu
Čert, Mikuláš a andělé si naši obec oblíbili a slíbili, že i letos přijdou do sálu místního pohostinství. Přijďte jim děti zazpívat písničku nebo zarecitovat básničku
v neděli 2. prosince od 15-ti hodin.
Atmosféru blížících se vánoc podtrhne nejen vůně svařeného vína, cukroví a jehličí, ale také rozsvícení vánočního stromu a ulic v tentýž den přibližně v 17:30
hod. Srdečně všechny zveme.
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Loutkové představení nejen pro děti
V předvánočním čase naši obec navštíví kočovní divadelní spolek Kozlík a přiveze nám loutkovou pohádku Jak šel kozlík do světa. Pohádka trvá přibližně
45 minut a má jednu krátkou přestávku, ve které proběhne soutěž pro děti.
Představení se bude konat v sobotu 15. prosince od 16:00
hodin v sále pohostinství. Kdo máte rádi pohádky, určitě si
tuto podívanou nenechte ujít.Vstupné dobrovolné.

Výročí:
Narození
Dne 13.7.2012 se manželům Evě a Davidu Pražanovým
narodila dcera Žaneta Pražanová.

Úmrtí
Dne 25.7.2012 zemřel Jiří Vlasák ve věku 72 let. Dne 13.9.2012 zemřela Marie
Jiráková ve věku 86 let.

Jubilea
Říjen:
4.10. Gallat Petr
6.10. Uhlíř Zdeněk
9.10. Pecinová Eva
9.10. Nešetřil Jaroslav
10.10. Kořínková Věra
11.10. Udržal Josef
21.10. Krčková
Drahoslava
27.10.Vlček Josef

Listopad:
1.11. Poborský Jaroslav
8.11. Kindlová Anna
19.11. Třešňáková
Jaroslava
20.11.Varinská Hana
29.11. Markovičová Jitka

Prosinec:
4.12. Uhlíř Miroslav
8.12. Kudělová Jitka
8.12.Vondroušová Marie
8.12. Kindl Jaromír
10.12. Řeháková Eva
17.12. Kuděla Petr
24.12. Udržalová Vlasta

Vydává OU Choteč, Pardubická 34, IČO: 00273651, MK ČR E11211.
Čtvrté číslo vydáno dne 12.10.2012.
Redakce: Veronika Takáčová (veronikavon@seznam.cz),
Martina Chvojková (martinachvojkova@centrum.cz).
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Grafická úprava: Silvie Vondřejcová.
Příští číslo vyjde 12.1.2013.

