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Z úřadu a zastupitelstva:
5. 2. 2014
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh rozpočtu na rok 2014, příjmy
3 222 400 Kč, výdaje 2 503 400 Kč, financování 719 000 Kč.
Zastupitelstvo schválilo pronájem pozemků v katastrálním území Choteč u Holic parc. č. 1253/1 a parc.č. 1248.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo zřízení věcného břemene spočívající v právu oprávněného – pana Ladislava Markoviče, vybudovat na blíže specifikované
části pozemku 756/10 v katastrálním území Choteč u Holic stavbu mostku.
Zastupitelstvo schvaluje zařazení správního území obce Choteč do území působnosti MAS Region Kunětické hory na období 2014-2020.
Zastupitelstvo projednalo žádost firmy EKOPLAN s.r.o. o odkoupení části pozemku v katastrálním území Choteč u Holic parc.č. 1254 na kterém se nachází
regulační stanice. Záměr prodeje bude zveřejněn.
Zasedání zastupitelstva obce se zúčastnil velitel Jednotky sboru dobrovolných
hasičů Choteč pan Pavel Seka, který podal zprávu o činnosti jednotky. V roce
2013 se Jednotka zúčastnila dvou námětových cvičení, podílela se na odstraňování škod při povodních. Jednotka je postupně vybavována potřebným materiálem.
V roce 2014 jsou plánována námětová cvičení a školení členů jednotky.
Zastupitelstvo schvaluje výši pronájmu v sále a Na Baště. Dále zastupitelé projednali kulturní akce.
Firma Vavřín z Litomyšle provede následnou údržbu zeleně v obci Choteč.

Volby do Evropského parlamentu
Volby do Evropského parlamentu se budou na území České republiky konat ve
dnech 23. května a 24. května 2014. Volební místnost na Obecním úřadě
v Chotči bude otevřena v pátek 23. května od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 24. května od 8.00 hodin do 14.00 hodin. S sebou si nezapomeňte platný občanský průkaz.
Občan České republiky má právo hlasovat ve volbách do Evropského parlamentu za předpokladu že
• nejpozději druhý den voleb dosáhl věku 18 let
• nevznikla u něj překážka ve výkonu volebního práva a je zapsán v seznamu voličů pro volby do Evropského parlamentu, případně hlasuje
na voličský průkaz
Volič dále může hlasovat v jakékoli volební místnosti na území České republiky,
pokud hlasuje na voličský průkaz. Voličský průkaz vydá obecní úřad voliči, který
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je u tohoto úřadu zapsán v seznamu voličů pro volby do EP a nebude moci volit
ve volebním okrsku kam podle svého bydliště patří. Požádat o voličský průkaz
lze ode dne vyhlášení voleb, tedy již nyní, a to písemným podáním opatřeným
ověřeným podpisem voliče nejpozději do 8. května 2014.

Sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu
Ve dnech 25. dubna – 26. dubna 2014 proběhne sběr nebezpečného a velkoobjemového odpadu. Kontejnery pro sběr budou připraveny na obecní skládce
v prostorách, kde se pálí čarodějnice.
Nebezpečný a velkoobjemový odpad můžete vozit v pátek 25. dubna od 7:00
hod. – 17:00 hod a v sobotu 26. dubna od 8:00 – 12:00 hod.

Kontejnery na tříděný odpad
Prosíme občany, aby pečlivě třídily odpad.V poslední době se v kontejnerech v ulici
Na Obci a Padubická objevuje odpad, který do patřičného kontejneru nepatří.
Děkujeme.
OU Choteč

Myslivci:
Vážení spoluobčané, v dnešním vydání chotečského čtvrtletníku bych Vás rád informoval o sčítání
zvěře v honitbě Choteč- Časy, které proběhlo
dne 1. března 2014. K tomuto datu bylo v naší
honitbě 98 ks srnčí zvěře, 118 ks zajíců, 27 ks koroptví, 33 ks bažantích kohoutů a 46 ks bažantích
slepic. Na nízký počet bažantí zvěře mělo rozhodující vliv počasí v první polovině loňského roku,
dlouho trvající zima a extrémně deštivé jaro. Honební
výbor se proto rozhodl, že navýší počty jarního vypouštění
z 80 ks bažantích slepic na 110 ks a dále dokoupí i 10 ks bažantích kohoutů. Dále
bylo odsouhlaseno, že se myslivci více zaměří na tlumení škodné zvěře.V současné době je již v honitbě vypuštěno prvních 25 ks bažantích slepic.
Dnes bych také rád upozornil čtenáře, že se blíží červen měsíc myslivosti. Tento
měsíc je významný tím, že dochází ke kladení mláďat a sezení pernaté zvěře na
snůškách. Proto je vhodné v nadcházejících měsících se v honitbě pohybovat
pokud možno tak, aby zvěř nebyla zbytečně rušena a měla šanci dokončit svůj
reprodukční cyklus.
Nejenom nově narozená zvěř bude potřebovat funkční myslivecká zařízení (krmelce a zásypy), která v nadcházejícím měsíci budou myslivci čistit, odvážet staré
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zbytky krmení a desinfikovat je. Dále budou vybudována nová myslivecká políčka
a napajedla, která by měla zvěři zajistit kvalitní krmení a čerstvou vodu. To vše
vyžaduje velké úsilí všech osob vykonávající právo myslivosti v naší honitbě.
Závěrem mi dovolte, abych jménem našeho honebního společenstva popřál
všem spoluobčanům příjemné prožití blížících se velikonočních svátků.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Hasiči:
V měsíci únoru absolvovali všichni členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů
školení na obsluhu motorové pily. Proškolení členů je nutno periodicky obnovovat
po dvou letech. Školení bylo po domluvě se zastupiteli obce konáno v obecním
lese.V neděli 6. dubna vypomohli členové SDH při přípravě odvodnění parku před
obecním úřadem. Dne 19. dubna proběhne velitelský den v Moravanech se zaměřením na výcvik k povodním a živelným pohromám, kterého se budou účastnit
minimálně všichni členové jednotky SDH.

Čarodějnice
Chotečské děti si již zvykly, že o čarodějnickém večeru prochází naší obcí průvod čarodějnic a černokněžníků. Tedy i letos vyjde 30. dubna v 17 hodin průvod masek od obecního pohostinství. Průvod dorazí na Baštu, kde budou na děti
čekat soutěže, atrakce a samozřejmě velký čarodějnický oheň. Pro všechny bude
připraveno občerstvení. Snad nám bude i letos přát hezké počasí
K posezení Vás srdečně zvou hasiči.

Stalo se:
XI. reprezentační Obecní ples
1.3.2014 se konal XI. reprezentační Obecní ples. U vstupu návštěvníky přivítali zástupci obce a dámy obdržely květinovou pozornost. Po zahájení plesu starostou
obce, přišlo na řadu předtančení TK Apel z Holic a poté se zábava rozjela naplno.
O perfektní hudební produkci se postaral, stejně jako v loňském roce, taneční
orchestr James Band z Hradce Králové. Jejich „playlist“ byl opravdu bohatý. Zněla
jak hudba klasická v rytmu polky či valčíku, tak i pomalejší, moderní i roková a tak
není divu, že taneční parket byl stále zaplněn.
Ani letos nechybělo losování bohaté tomboly. První cenu – 3 denní wellness pobyt v Beskydech vyhrál pan Štros s partnerkou.
Sál obecního pohostinství byl zcela vyprodán, zábava výborná a z ohlasů návštěvníků můžeme k radosti pořadatelů konstatovat, že se večer vydařil.
Starosta obce děkuje všem, kdo se na přípravě a organizaci plesu podíleli a také
všem sponzorům za věcné a finanční dary.

Dětský karneval
Všichni dospělí si plesového veselí užili dosyta a tak přišly na řadu děti. V sobotu
7. března se v sále Obecního pohostinství vše rozzářilo krásnými šaty princezen víl, motýlků. Nechyběl vodník, klauni, princ,
spidermani, čarodějky, tygříci, pejskové, kravička, kovbojové,
berušky... Děti soutěžily, tančily a na jejich rozzářených
očích bylo vidět, že si odpoledne opravdu užívají.V závěru proběhlo losování vstupenek o nanukové dorty. O hudební produkci a plný taneční parket se postaral DJ Mirek
Vrána. Děkujeme všem, kdo jste s přípravou a organizací
karnevalu pomáhali a těšíme se na další akci s Vámi.
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Velikonoční dílna
V neděli 6.4. krásné jarní počasí zdobilo přírodu kvetoucími stromy a keři a také
v sále místního obecního pohostinství mnozí z návštěvníků Velikonoční dílny našli
inspiraci k jarní výzdobě.Tvořivé dílny se v naší obci staly již tradicí a mnozí z nás
je rádi navštěvujeme. Letošní již v pořadí 4 velikonoční dílna opět překvapila
příchozí rozmanitostí nápadů a pohodovou atmosférou. Paní Hálová s paní Pražanovou připravily pohoštění a i ostatní organizátorky měly plné ruce práce. Přesto
byly Dáša Vecková i Hela Pražanová s průběhem akce spokojeny a přes řádky
zpravodaje posílají „díky“ všem, kteří se na organizaci akce podíleli.
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Bude se konat v Chotči:
Dětský den
Obecní úřad Vás 7. června od 14:00 srdečně zve na Dětský den na Baštu.
Chystáme pro Vás zábavný program. Těšit se můžete například na dětskou kušovou střelnici, skákací hrady, malování na obličej, soutěže, losování tomboly
a diskotékové hity pod taktovkou DJ Mirka Vrány. Tradiční občerstvení je samozřejmostí. Organizátoři věří, že letos nám bude počasí přát a že si odpoledne
všichni užijeme.

Ilustrační fotky (z loňské Neckyády)

8

Výročí:
Úmrtí
Dne 25. 1. 2014 zemřela paní Věra Kašparová ve věku 82 let.

Jubilea
Duben
12.4. František Vlček
16.4. Ivana Záleská

Květen
1.5. Libuše Vondroušová
16.5. Hana Karlová
16.5. Zdeňka Hladíková
29.5. Jiří Vondrouš

Červen
5.6. Vlasta Udržalová
12.6. Jiří Doležal
21.6. František Štros
30.6. Marie Vlčková
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