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Slovo starosty
Vážení spoluobčané,
již za pár dní budeme volit nové zastupitelstvo naší
obce. Dovolte mi proto malé ohlédnutí a zhodnocení
uplynulého volebního období. V této funkci jsem stejně
jako většina zastupitelů úplným začátečníkem a i přes to
mohu s klidným svědomím říci, že jsme si vedli dobře. Podařilo se nám dokončit rozjeté projekty i zrealizovat a úspěšně dovézt do konce vlastní akce. Jako
například dokončit projekt Obnova zeleně, územní plán obce, prodloužit veřejné osvětlení a rozhlas ve směru na Ředice, vyměnit svítidla veřejného osvětlení
v celé obci, vybudovat chybějící dětské hřiště, zrekonstruovat ulici Malá Strana
a K Lesu, provést rekonstrukci sociálního zařízení v pohostinství a zakoupit objekt bývalé školy s již dokončeným záměrem vybudování Mateřské školy. Snažili
jsme se, aby obec stále vzkvétala a kulturně žila. Jak se nám to podařilo, můžete
zhodnotit sami. O dalším vývoji naší vesnice rozhodneme každý svým hlasem
v nadcházejících volbách.
Závěrem bych Vám rád poděkoval za dosavadní podporu a popřál Vám krásné
podzimní dny.
Martin Chvojka, starosta obce

Z úřadu a zastupitelstva:
30.7.2014
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o úvěru na spolufinancování
úhrady kupní ceny za nabytí spoluvlastnického podílu na nemovitosti, pozemek
parc.č. st. 44 (zastavěná plocha a nádvoří), pozemek parc. č. 510/2 (zahrada), pozemek parc.č. 510/3 (ostatní plocha) vše v katastrálním území Choteč u Holic,
obec Choteč zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem
pro Pardubický kraj, Katastrální pracoviště Pardubice na listu vlastnictví 308,
o velikosti ideální ¾. Výše úvěru je 2 000 000 Kč. Doba splácení od 25. 9. 2014
do 25. 6. 2024.
Pan starosta seznámil zastupitele s probíhajícími pracemi v budově mateřské
školy. Byla vybourána sádrokartonová příčka, provedena výměna umyvadel, WC,
zhotoveno zábradlí. Pan starosta seznámil zastupitele s nabídkami na rekonstrukci sociálního zařízení v pohostinství. Rekonstrukce bude v hodnotě 420 000 Kč.
Obec obdržela na akci dotaci z Programu obnovy venkova ve výši 100 000 Kč.
Starosta obce seznámil zastupitele s připravovanými kulturními akcemi.
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Komunální voly 2014

Volby do zastupitelstev obcí se konají 10. a 11. října, spolu s nimi proběhne první
kolo voleb do Senátu.Volební místnost v zasedací místnosti Obecního úřadu Choteč, bude otevřena v pátek od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 14:00
hodin. Případné druhé kolo voleb do Senátu proběhne ve dnech 17. a 18. října.

Myslivci:

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás v dnešním čísle Chotečánku informoval o nejzajímavějších událostech v naší honitbě Choteč - Časy. Jednoznačně
nejdůležitější událostí byly dne 13. 9.2014 Podzimní zkoušky ohařů, které se
v naší honitbě konaly po dlouhých 41 letech, což samo o sobě dalo celé akci
náležitou výjimečnost. Do zkoušek bylo přihlášeno celkem 12 psů plemen Německý ohař krátkosrstý, Český fousek, Výmarský ohař krátkosrstý a Maďarský
ohař krátkosrstý. Každý pes se svým vůdcem (páníčkem) absolvoval několik disciplín, kde se například hodnotilo: dohledávka střelené a pohozené zvěře pernaté a srstnaté, vlečka se zvěří pernatou a srstnatou, přinášení pernaté a srstnaté
zvěře, přinášení kachny z hluboké vody, chování při společném honu atd.Všechny
disciplíny hodnotili čtyři rozhodčí, na které dohlížel hlavní rozhodčí, pan Antonín Doležal. Každá disciplína byla hodnocena známkami od 1 do 4 (4 je nejlepší
známka). Známky z jednotlivých disciplín se sčítaly, vítězný pes zkoušek Atos od
Postolovského dvora majitele a vůdce p. Romana Moravce nasbíral celkem 297
bodů. O tom, že se jedná o náročnou soutěž vypovídá i fakt, že všemi nástrahami
zkoušek neprošli čtyři psi, kteří budou muset zkoušky opakovat. Celá akce nakonec dopadla úspěšně, a to zejména díky všem myslivcům, kteří zajišťovali celou
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organizaci zkoušek, od zajištění honitby, přes slavnostní zahájení i ukončení po zajišťování občerstvení po celou dobu soutěže. Hlavní rozhodčí před závěrečným
vyhlášením výsledků pochválil naše honební společenství za vzornou organizaci
a výborně zazvěřenou honitbu, která je pro úspěšnost zkoušek velmi důležitá.
Celá tato akce by nemohla proběhnout bez sponzorů: Obec Choteč, Obec Časy,
Martin Chvojka,Tomáš Pražan, Pavel Kovář Zminný, SK CARGO s.r.o., ZEAS, a.s.
Pod Kunětickou horou, Lovecké potřeby Petr Tomášek, Ing. Vít Řehounek a CEREA, a.s. Touto cestou bych si dovolil všem sponzorům upřímně poděkovat za
podporu při zviditelnění, jak naší honitby, tak naší obce.
V současné době žije naše honitba již přípravami na podzimní hony, které se
uskuteční ve dnech 1.11., 15.11., 29.11., 13.12., 26.12. a 28.12. Dále začínáme
zajišťovat krmení pro zvěř na zimní období. Do našeho skladu bylo již dovezeno
4000 kg pšenice a z minulé zimní sezony ještě zbylo cca 800 kg ovsa.V současné
době také probíhá oprava jeslí a krmelců, což zajišťují jednotliví myslivci sami na
svých přidělených místech.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta
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Stalo se:
4. ročník Neckyády v Chotči
Předposlední prázdninový víkend se u nás v Chotči konala Neckyáda v režii Obecního úřadu Choteč. 4. ročník se uskutečnil v sobotu 23. srpna na rybníku Bašta
v Chotči. Soutěžilo se v již tradičních disciplínách. V první disciplíně – „Plavba na
doma vyrobeném plavidle“ se představili Martin Chvojka s Tomášem Chvojkou
alias Křemílek a Vochomůrka a jejich chaloupka z mechu a kapradí, dále Honza
Hendrych a Lukáš Vecek jako piloti stíhačky Top Gun, plavidlo Titanic jednotky
sboru dobrovolných hasičů Choteč, Pražan team ve složení Tomáš Pražan se syny
Tomášem a Filipem. Letos nechyběla i plavidla „přespolních“ námořníků. První indiánské plavidlo kormidloval Jirka Chvojka s dětmi Jirkou a Vendulkou a na inspekci
k nám do Chotče doplul také ředický vodník František Koubek s vílou Aničkou.

Hasiči:
Každý rok pořádají SDH Dolní Ředice závody
v hasičském sportu, letos se o pohár starosty
bojovalo dne 19. 7. i s naší účastí.
Členové SDH se účastnili Neckyády v Úhřetické Lhotě, kde jsme také předvedli naši
techniku. Dále jsme vypomohli při stavění lávky pro chotečskou Neckyádu, kterou jsme po
akci také odstranili.
Dne 19. 9. jsme byli pozváni starostou obce panem
Chvojkou na Baštu, kde nám byla slavnostně předána
nová stříkačka PS 12, která byla pořízena z dotací.
Také úspěšně pokračují opravy Pragy RN.
Ve dnech 26. - 28. 9. 2014 se v Pardubicích veřejnosti otevřou brány již léta osiřelých kasáren T. G. Masaryka. V areálu proběhne již třetí ročník akce RETROMĚSTEČKO (nejen) ČSLA, setkání HASIČŮ a bezpečnostních složek, při této akci
bude předvedena také technika našeho SDH.
SDH Choteč zve všechny na Vinobraní, které pro Vás připravíme dne 11.10.
SDH se bude účastnit dalšího v řadě námětových cvičení, tentokráte v obci Býšť,
datum a zaměření cvičení bude upřesněno.

Všechna plavidla byla technicky precizně propracovaná, protože všichni dopluli
úspěšně do cíle a jejich originální kostýmy tak zůstaly suché. Diváci měli proto
nelehký úkol, vybrat tři nejlepší. Nakonec bylo pořadí následující: 1. místo: Top
Gun ve složení Honza Hendrych a Lukáš Vecek, 2. místo: Indiáni ve složení Jirka
Chvojka se svými dětmi Vendulkou a Jirkou a 3. místo: Křemílek a Vochomůrka
z pařezové chaloupky ve složení Martin Chvojka se synem Tomášem.
Druhá disciplína – „Plavba v neckách“ také ukázala, jaké máme zdatné soutěžící
a odvážné děti. Soutěžilo se v dětské a dospělé kategorii a pořadí bylo následující: Dětská kategorie: 1. místo. Matěj Hendrych, 2. místo Tomáš Chvojka, 3. místo
kluci Takáčovi. Dospělá kategorie: 1 místo: Honza Hendrych, 2 místo: Honza
Karel, 3. místo Jirka Chvojka
Tato disciplína byla fyzicky náročná zejména pro „tatínky“. Většina z nich soutěžila společně s dětmi v dětské kategorii a pak se ještě na trasu vypravili, aby obsadili co možná nejlepší místo v kategorii dospělých.Výkony všech si zaslouží náš
obdiv, protože počasí nebylo zrovna v typicky letní náladě, většina z nich vysedala
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z necek lehce či více promočených a i přes to vše jim nechyběl úsměv na tváři.
V poslední disciplíně – „Suchou nohou přes rybník“ nebyla nouze jak o rekordní
časy tak akrobatické kousky soutěžících a elegantní tečku zdolání lávky přihlášených dam.
Soutěžilo se v dětské a dospělé kategorii a pořadí bylo následující:
Dětská kategorie: 1. místo: Jirka Chvojka, 2. místo Michal Fous, 3. místo Klárka
Kopejtková. Dospělá kategorie: 1. místo: Petr Fous, 2. místo: Lukáš Němec, 3.
místo: Honza Karel.
Hudební produkci a ozvučení celé akce zajistil DJ Mirek Vrána, odpoledne moderovala Martina Chvojková.
Děkujeme všem, kdo jste se podílel na organizaci a přípravě odpoledne. Díky nim
jsme všichni příjemně zakončili prázdniny a již teď se těšíme na další ročník.
Martina Chvojková
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hádka Sezemice, která je jejím zřizovatelem a provozovatelem je naše obec.
Po úvodním proslovu starostů obce pana Martina Chvojky a Zdeňka Seidla
a paní ředitelky MŠ Pohádka Sezemice Veroniky Machaté si mohli návštěvníci
prohlédnout vnitřní prostory školky i přilehlou zahradu, na které bylo nachystané drobné občerstvení.
V letošním roce je v mateřské školce zapsáno 25 dětí ve věku od 2 a ¾ roku
do 4 let. O děti se starají paní učitelky Martina Chvojková a Milena Voborníková.
Úklid prostor a dovoz a přípravu stravy zajištuje paní Helena Spěváková.

Stanování a stezka odvahy na Baště
Druhý měsíc prázdnin jsme s dětmi od nás z Chotče odstartovali v duchu dobrodružném. Sešli jsme se se stany a spacáky na Baště. Během odpoledne děti
chytaly ryby, hrály fotbal, řádily na hřišti, opékali jsme buřty a párky. Maminky
přinesly výborné výrobky ze své kuchyňky, takže hlad ani žízeň nás nezaskočili.
Rodiče se dobře bavili a tatínci trénovali scénář na noční stezku odvahy. Úkolu
se zhostili velmi zodpovědně. V dokonalých kostýmech se s naučeným textem
rozmístili na připravená stanoviště, na kterých děti plnily různé úkoly. Na stezce
na nás čekal loupežník - Martina Vejvody, duch – Petr Bartel, vodník – Tomáš
Chvojka, lesní strašidýlko – Radek Kindl, starý dědula – Radek Bidlo, pocestný
– Pavel Bidlo, loupežník s mačetou – Pepa Sodomka, šíleně smutná princezna
– David Pražan, čert – Tomáš Pražan a ježibaba – Martin Chvojka. Všechny děti
zvládly cestu za velké podpory maminek na jedničku. Jako odměnu a vzpomínku
na noční cestu dostaly diplom a drobnou sladkost. Poté jsme se hromadně vrátili
do „tábořiště“. Děti se pomalu odebraly do spacáků a rodiče ještě poseděli do
pozdních hodin. Akce sklidila velmi pozitivní ohlas, a proto ji určitě rádi zopakujeme. Děkujeme všem zúčastněním za prima atmosféru.
Martina Chvojková a Hela Pražanová

Slavnostní otevření Mateřské školky v Chotči
V sobotu 30. srpna byla v naší obci slavnostně otevřena Mateřská školka, oddělení
Medvídků. Školka je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Pohádka Sezemice.
Jak jsme již psali v předchozím vydání zpravodaje, objekt zakoupila obec Choteč,
společně s obcí Časy a poskytli tak prostory pro rozšíření Mateřské školky Po-

Bude se konat v Chotči:
Pohybovky pro děti
Od pondělí 29. září začínáme opět s pravidelným cvičením pro děti. Cvičit budeme každé pondělí od 17:00 do 18:00 hodin v tělocvičně v Chotči.
A na co se mohou děti těšit?
• navážeme na známé aktivity ze cvičení z předešlých let
• pohrajeme si s pohybovou průpravou
• zdokonalíme gymnastickou průpravu
• posílíme a protáhneme celé tělo
• během roku zařadíme v rámci cvičení akce typu lampiónový průvod, honba
na zajíčka, cvičení v přírodě, tematická cvičení – čertovské, šmoulové, autíčkové, pohádkové …..
• vystoupení dětí na kulturních akcích
• to vše hravou formou s radostí z pohybu a úsměvem na tváři
Co na cvičení děti potřebuji?
Vhodnou obuv, sportovní oblečení, pití (doporučuji neperlivé) …a hlavně dobrou náladu a chuť cvičit
Cvičení je vhodné pro děti od 3 let. Mohou chodit i děti mladší, pokud zvládnou
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cvičit bez maminky. Skladbu hodin přizpůsobuji vždy věkovému složen dětí. Cvičení je zdarma, uvítám jen příspěvek ve formě bonbónků na odměny pro děti
a papírové kapesníčky.
Moc se na Vás těším
Martina Chvojková

Vinobraní
Ti z Vás, kteří rádi navštěvujete našimi hasiči pořádané Vinobraní jistě nevynecháte ani letošní ročník a přijdete si dne 11. října do 19:30 hodin zatancovat
do sálu místního pohostinství.Vinnou révou ozdobený sál bude výzvou pro každého odvážlivce, který se nebojí „policajtů“!
Všichni jste srdečně zváni.
SDH Choteč

Drakiáda
Srdečně Vás zveme na další setkání s draky a dráčky. Na větrné louce (louka Heleny a Tomáše Pražanových) se sejdeme v sobotu 4. října v 15:00 hodin. Soutěžíme o titul Drak Krasavec – oceněn bude nejkrásnější drak. Každý, kdo přinese
vlastnoručně doma vyrobeného draka, bude odměněn. Součástí bude také disciplína vlaštovkyáda, skok v pytli. podbíhání pod padákem a přetahování lanem. Po
ukončení létání a soutěžení si společně na Baště opečeme buřtíky. Nezapomeňte
doma dobrou náladu, úsměv na tváři a vítr do kapsy. Akce se uskuteční pouze za
příznivého počasí.V případě nepříznivého počasí bude akce 25. října.
Martina Chvojková a Helena Pražanová

Halloweenské maškarní odpoledne
Zveme Vás a Vaše děti na maškarní halloweenské odpoledne plné soutěží a tance
v sobotu 1. listopadu od 15:00 hodin do sálu pohostinství v Chotči. Oblékněte děti do kostýmů strašidýlek, dýní, kostlivců, koček, netopýrů, čarodějnic a černokněžníků a přijďte si zpříjemnit podzimní odpoledne.
Součástí Halloweenského odpoledne bude soutěž o nejhezčí vyřezanou dýni.
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Posezení se seniory
Obecní úřad připravuje posezení se seniory, které se bude konat 8. listopadu od
16:00 hodin v sále pohostinství. Připravujeme pro vás kulturní program. Chybět
nebude vystoupení dětí, tombola a hudba k poslechu a tanci v podání dua Evergreen. Pozvánky budou našim seniorům osobně předány zastupiteli obce.

Adventní dílna
Přivonět k vánoční atmosféře, vytvořit či zakoupit si vánoční dekoraci budete
moci v sobotu 29.11.2014 od 9:00 – 18:00 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 srdečně zváni.

Rozsvícení vánočního stromu a ulic
Obec Choteč, Vás srdečně zve 30. 11. 2014 v 17:00 hodin na rozsvícení vánočního stromu a ulic. Tradiční betlém, schránka pro Ježíška, svařené víno a čaj
na zahřátí u stromečku je samozřejmostí. V sále pohostinství si budete moci
prohlédnout výstavu z adventní dílny.

Mikuláš
Děti, které jsou celý rok hodné se rozhodně nemusí bát
pozvat si Mikuláše, čerta i andílka k sobě domů. Mikuláš
bude chodit po obci v pátek 5.12.
Do sálu obecního pohostinství pak Mikuláš se svou družinou zavítá v sobotu 6.12. kde budou od 14-ti hodin nejprve probíhat soutěže pro děti a pak, až zařinčí řetězy čertů
a zacinká zvonek andílků, bude Mikuláš rozdávat balíčky
plné dobrůtek všem hodným dětem.

Soutěž o nejhezčí vyřezanou dýni

Vánoční turnaj

Přinést můžete dýně všech velikostí, tvarů i barev… Fantazii ve zdobení se meze
nekladou. Porota vybere 3 nejhezčí, které budou odměněny. Všechny Vaše dýně,
budou s Vaším svolením použity k podzimní výzdobě obce. Registrovat svoji
dýni do soutěže prosíme na emailu: martinachvojkova@centrum.cz, případně na
cvičení dětí každé pondělí od 29. září.Vyřezané dýně prosíme donést s cedulkou
autora v pátek 31. října v čase od 17:00 do 18:00 hodin do tělocvičny v Chotči.
Děkujeme a již teď se těšíme na Vaše originální díla.

Obec Choteč zve všechny sportovce v sobotu 27. prosince od 15:00 na již
tradiční turnaj v kulečníku, stolním tenise a šipkách.
Startovné 200 Kč/1 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,
v pohostinství v Chotči, 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:
Narození

Dne 18.6.2014 se narodila dvojčátka Eliška Kosejková a Tereza Kosejková. Rodiče jsou Miroslava Hladíková a Petr Kosejk, kterým tímto srdečně gratulujeme
a holčičkám přejeme zdraví, štěstí a dlouhá léta.

Jubilea
říjen
6. Uhlíř Zdeněk
9. Pecinová Eva
10. Kořínková Věra
21. Krčková Drahoslava
27. Vlček Josef

listopad
1. Poborský Jaroslav
3. Kindlová Vladimíra
8. Kindlová Anna
24. Udržal Vlastislav

prosinec
4. Uhlíř Miroslav
8. Vondroušová Marie
8. Kindl Jaromír
10. Gallatová Jana
10. Řeháková Eva
24. Udržalová Vlasta
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