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Z úřadu a zastupitelstva:
15. 7. 2015
• Zastupitelstvo projednalo a schválilo dar Oblastní charitě Pardubice ve výši
5000 Kč.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu mezi obcí
a krajskou knihovnou o poskytnutí dotace ve výši 3000 Kč.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo vklad majetku do Vaku Pardubice.
Jedná se o vodovod v ulici Jižní a v ulici Spojovací.
• Zastupitelstvo projednalo přípravu kulturních akcí – Neckyáda a setkání Chotčí.
2. 9. 2015
• Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo smlouvu o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu provést
stavbu – název stavby Choteč č.p. 10 Hochmanová.
• Zastupitelstvo obce projednalo zřízení vodovodní přípojky k č.p. 10. Přípojka
zasáhne do cyklostezky, která poté bude uvedena do původního stavu. Pod
silnicí dojde k provedení protlaku, nedojde tudíž k poškození silnice.
• Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo žádost o dotaci z programu Obnovy venkova. Zastupitelé se dohodli na podání žádosti dotace na opravu
parkovací plochy u místní komunikace K Lesu.

Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu bude ve dnech 16. 10. – 17. 10.
2015 v prostorách, kde se pálí čarodějnice.
Odpad se bude vybírat: pátek 16. 10. od 8:00 do 17:00 hod.
sobota 17. 10 od 8:00 do 11:00 hod.

Myslivci:
Vážení spoluobčané,
dnes bych Vás rád informoval nejenom o dění v naší honitbě Choteč- Časy, ale
i o dětském mysliveckém dnu, který se uskutečnil dne 13.09.2015.
Pro děti bylo připraveno celkem sedm stanovišť v okolí areálu Bašty a dále
pak v lese, kde byla pro děti připravena značená lesní stezka. Děti se seznámily
se zvěří, která u nás žije ve volné přírodě. Podle listů poznávaly druhy stromů,
dozvěděly se něco o trofejích a o způsobu lovu zvěře. Každé dítě si zasadilo
stromek v lese. Děti si zkusily, jak mají přesnou mušku při střelbě ze vzduchovky
a dále se projely na dvou ponících. Pro děti byl připraven i malý koutek, kde ma-
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lovaly zvířátka pod dohledem p. učitelky Mazalové.Veškeré občerstvení bylo pro
děti připraveno zcela zdarma a rodiče platili pouze symbolickou částku. Celého
dětského dne se zúčastnilo celkem 92 dětí z Chotče, Časů a nejbližšího okolí.
Dětský myslivecký den by nemohl proběhnout bez sponzorů: Hlavními sponzory
byla CEREA a.s., Zeas a.s. Pod Kunětickou horou a Ing.Vladimír Řehounek, kteří
přispěli každý částkou po 5 tis. Kč, p. Marhold 2 tis. Kč, Tomáš Pražan, Pavel Kovář, Obec Choteč, Obec Časy a SK CARGO s.r.o. každý po 1 tis. Kč.Všem sponzorům jménem Honebního společenstva Choteč velmi děkuji. Velký dík patří
i obci Choteč, která poskytla svůj areál na Baště, včetně kompletního zařízení.
Z ostatního dění v naší honitbě bych rád upozornil na odstřel černé zvěře- tedy
divokých prasat, kterých bylo letos odstřeleno již 7 ks, což je poměrně vysoké
číslo v porovnání s minulými lety. Tento stav souvisí s přemnožením černé zvěře
v rámci celé republiky. Například v honitbě „Pod Kunětickou horou“ bylo letos
již odstřeleno 60 ks této zvěře, která se díky teplým zimám takto přemnožila.
V těchto dnech finišují přípravy na zimní období, myslivci čistí a opravují krmná
zařízení pro zvěř a naplňují sklady krmením pro zimní období - ovsem, pšenicí,
senem aj.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta
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Hasiči

Byli jsme pozváni na slavnostní otevření nové hasičské zbrojnice v Poběžovicích,
které bylo spojeno s pořádáním netradičních závodů požárního sportu.
Další pozvání jsme dostali od holických kolegů, kteří slavili v sobotu 19. 9. již 140.
výročí založení SDH Holice.
Na setkání obcí Chotčí jsme předvedli hasičský zásah – uhašení hromady roští.
Již podruhé jsme se letos zúčastnili Čsla, setkání Hasičů a bezpečnostních složek
Retroměstečko, které proběhlo v opuštěných Masarykových kasárnách v Pardubicích v sobotu 3.10 a v neděli 4.10. Našim úkolem bylo dávat soutěžícím dětem
za splnění vědomostního kvízu razítka potřebná pro výhru hezké ceny.
Opět jsme uspořádali Vinobraní, které se vydařilo. K tanci a poslechu zahrála
kapela Quatro a bohatá tombola lákala k zakoupení výherních lístků. Děkujeme
všem sponzorům i organizátorům.

Stalo se:
Stanování a stezka odvahy
První srpnový víkend jsme s dětmi strávili dobrodružnou noc v přírodě, spojenou
se stezkou odvahy. Sešli jsme se v sobotu 1. srpna se stany a spacáky v areálu
Bašta. Děti hrály hry na hřišti, chytaly ryby, opékaly párky a s napětím čekaly na
stezku odvahy. Když se setmělo, vydaly se za doprovodu maminek na trasu. Na
jednotlivých stanovištích na nás čekaly pohádkové postavy. Úkolu se ujali, stejně
jako loni, velmi zodpovědně tatínci. V dokonalých kostýmech obsadili připravená
stanoviště, na kterých děti plnily vědomostní i obratné úkoly. Cesta vedla ulicí, polem i temným lesem a všechny děti zvládly trasu statečně. Na památku z nočního
dobrodružství si odnesly památeční list a malou sladkost. Po návratu do tábořiště
se děti odebraly do svých stanů a rodiče poseděli u ohně do pozdních hodin. Ráno
po snídani jsme se všichni rozešli do svých domovů. Děkujeme všem za prima
atmosféru a příští rok akci rádi zopakujeme.
Martina Chvojková a Helena Pražanová
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5. ročník Neckyády
Pátý ročník chotečské Neckyády se, jak je již zvykem, konal předposlední prázdninovou sobotu 22. srpna na rybníku Bašta. Soutěžilo se již v tradičních disciplínách.
Plavba na doma vyrobeném plavidle, plavba v neckách a suchou nohou přes rybník.
Stejně jako každý rok, i letos měli diváci nelehký úkol vybrat tři nejlepší domácí
plavidla. Zvítězilo plavidlo s názvem „Božský klid“ - na palubě Martin Chvojka se
synem Tomášem, druhou příčku obsadilo plavidlo „Postýlka“ - na palubě s Davidem Pražanem a jeho synkem Štěpánem a na třetím místě se umístil „Tank“ - na
palubě s Honzou Hendrychem a Lukášem Veckem. Dále jsme mohli vidět plavidlo
„Technické služby“, které kormidloval Martin Rozsypal a Martin Říha, plavidlo hasičů ve složení Honza Karel, Pavel Seka, Milan Takáč a Radim Šupa a plavidlo malých
trosečníků Tomáše a Filipa Pražanových.
Umístění v dalších disciplínách bylo následující:
Plavba v neckách dospělá kategorie

1. Jan Hendrych
2. Aleš Blažek
3. Jan Karel

Plavba v neckách dětská kategorie

1. Matěj Hendrych
2. Honzík Takáč
3. Toník Hendrych

Suchou nohou přes rybník dospělá kategorie 1. Jan Hendrych
2. Jan Karel
3. Ondřej Chlumecký
Suchou nohou přes rybník dětská kategorie 1. Michal Fous
2. Matyáš Čimera
3. Klára Kopejtková
Všechny výkony byly obdivuhodné, plavidla a kostýmy soutěžících dokonale propracované. Těšíme se na 6. ročník Neckyády opět v příštím roce a obecní úřad
děkuje všem, kdo pomáhali tuto tradiční akci zorganizovat.
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Setkání stejnojmenných obcí Choteč

Rybářské závody

26. září naše obec přivítala přátele z dalších dvou stejnojmenných obcí Choteč
- Chotče u Jičína a Chotče u Prahy. Program začal u obecního pohostinství přivítáním, zápisem do kroniky obce, podepsáním pamětních listů, předáním darů
a proslovem starostů. Po drobném občerstvení byl v areálu Bašta nachystán sportovně – vědomostní AZ kvíz. Zástupci jednotlivých obcí předvedli své vědomosti
v zeměpisném, přírodovědném, pohádkovém a hasičském kvízu. Obratnost a práci
hasičů si vyzkoušeli v připravené překážkové dráze a přesnost mušky předvedli ve
střelbě ze vzduchovky.Všechny obce předvedly pěkné výkony. Na prvním místě se
umístila Choteč u Jičína, druhou příčku obsadila naše obec a bronzový stupínek
patřil Chotči u Prahy. Společnou procházkou naší obcí s prohlídkou obecního úřadu a mateřské školy, jsme se přesunuli do pohostinství, kde program pokračoval
taneční zábavou.V úvodu večera vystoupily se svým šmoulím pásmem naše „chotečské děti“. Svým vystoupením dojaly mnohé v publiku a za svůj výkon po zásluze
sklidily velký potlesk a sladkou odměnu od starosty naší obce.Taneční zábava poté
pokračovala až do pozdních večerních hodin.
Celé setkání se neslo v přátelském a veselém duchu. Domů jsme se rozjížděli
s dobrým pocitem hezky prožitého odpoledne i večera. Hostitelem dalšího „chotečského“ setkání za tři roky bude Choteč u Prahy.

v sobotu 3. října se na nově zrekonstruované nádrži Bašta konaly Rybářské závody. Rybáři se scházeli již od časného rána a startovací místa byla zaplněna do
posledního.To, že v Baště jsou hezké ryby, ukázaly úlovky. Mezi trdadičními kapry
se objevila například štika nebo tolstolobik. Chytalo se na dva poločasy. Někomu
se dařilo více, někomu méně. Věříme, že i přes větrné podzimní počasí všichni
strávili příjemný den.
1. místo Teinecký Miroslav (260 cm)
2. místo Šupol Michal (181 cm)
3. místo Mihalík Ondřej (154 cm)

4. místo Řehák Martin (130 cm)
5. místo Kondras Přemysl (110 cm)
6. místo Jelínek Marek (108 cm)
7. místo Štarman Jiří (103 cm)

Závodu se zúčastnily také děti. I přesto, že nechytily žádnou rybu, byly za svou
tpělivost odměněny. Uznání si odnesly: Hendrych Matěj, Bezdíčková Natálie, Vecek Josef, Holman Dušan.

Koná se a bude se konat v Chotči:
Cvičení
I v letošním roce pokračuje cvičení dětí. Protože děti jsou věkově rozdílné, jsou
rozděleny do dvou skupin.V úterý od 17:00 – 18:00 hod. cvičí děti předškolního
a mladšího školního věku a ve čtvrtek od 17:00 – 18:00 hod. cvičí děti od 2,5
do 4 let.
A na co se mohou děti těšit?
• navážeme na známé aktivity ze cvičení s předešlých let
• pohrajeme si s pohybovou průpravou
• zdokonalíme gymnastickou průpravu
• posílíme a protáhneme celé tělo
• vystoupení dětí na kulturních akcích
• to vše hravou formou s radostí z pohybu a úsměvem na tváři
Co na cvičení děti potřebuji?
• vhodnou obuv
• oblečení
• pití, doporučuji neperlivé
• …a hlavně dobrou náladu a chuť cvičit
Hodinu přizpůsobuji věkovému složení a schopnostem dětí. Na všechny malé
i velké sportovce se těším
Martina Chvojková (akreditovaná lektorka cvičení s dětmi)
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Tvoření

Mikuláš

Pro děti a rodiče, kteří rádi tvoří, je tento oblíbený kroužek připraven i v letošním roce a to každé první pondělí v měsíci, od 16:30 hod. v tělocvičně. Na kroužku si vyrobíte nejen hezké dekorace a dárečky do vašich domovů, ale společně
vytvoříme dekorace také na obecní akce. Těšíme se na Vás
Dáša Vecková a Helena Pražanová

V sobotu 5. 12. projde Mikuláš obcí Choteč a obdaruje všechny hodné děti, ty
zlobivé si odnese čert...
Do sálu obecního pohostinství přijde Mikuláš se svou družinou v neděli 6.12. od
15 hodin. Srdečně zveme všechny děti i jejich rodiče.

Halloweenské maškarní odpoledne
a soutěž o nejhezčí dýni.
Zveme Vás a Vaše děti na oblíbené maškarní halloweenské odpoledne plné soutěží a tance v sobotu 31. října 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.
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. Vyřezané dýně prosíme donést s cedulkou autora v pátek 30. října v čase od 17:00 do 18:00 hodin
do tělocvičny v Chotči. Moc se na Vás těšíme.

Posezení se seniory
Obecní úřad připravuje posezení se seniory, které se bude konat 7. 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 Vám budou osobně předány zastupiteli obce.

Adventní dílna
Přivonět k vánoční atmosféře, vytvořit, či zakoupit si vánoční dekoraci budete
moci v sobotu 28.11.2015 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 29. 11. 2015 v 17:30 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. Těšíme se na Vás.

Vánoční turnaj v šipkách, kulečníku a stolním
tenise
Obec Choteč zve všechny sportovce v neděli 27. 12. 2015 od 15:00 na každoroční turnaj v kulečníku, stolním tenise a šipkách.
Startovné: 200 Kč za první disciplínu + 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 proběhne vyhlášení vítězů a předání cen.

Výročí:
Narození

Do naší obce se opět narodil nový občánek. Jmenuje
se Nella Řeháková, narodila se 4. 8. 2015 a šťastnými rodiči jsou Martin Řehák a Nikola Červová.

Úmrtí:
Smutnou zprávou je, že dne 28.7. 2015 zemřela paní
Božena Uhlířová.

Jubilea:
říjen
6.10. Uhlíř Zdeněk
9. 10. Pecinová Eva
10. 10. Kořínková Věra
11. 10. Herel Ladislav
14. 10. Hendrych Jan
21. 10. Krčková Drahoslava
27. 10.Vlček Josef

listopad
1.11. Poborský Jaroslav
8. 11. Kindlová Anna
18. 11. Pithart Pavel
28. 11. Drábková Věra
28. 11. Slabý Pavel

prosinec
1.12. Jakoubková Helena
2. 12. Moravcová Eva
4. 12. Uhlíř Miroslav
8. 12.Vondroušová Marie
8. 12. Kindl Jaromír
10. 12. Řeháková Eva
23. 12. Uhlíř Miroslav
24. 12. Udržalová Vlasta
27. 12. Mazalová Jaroslava
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setkání Chotčí

Neckyáda

Dětské vystoupení Šmoulové

Hasičský zásah – uhašení hromady roští

Vydává OU Choteč, Pardubická 34, IČO: 00273651, MK ČR E11211.
Devatenácté číslo vydáno dne 15. 10. 2015.
Redakce:Veronika Takáčová (veronikavon@seznam.cz),
Martina Chvojková (martinachvojkova@centrum.cz).
Publikace neprošla jazykovou úpravou.
Grafická úprava: Silvie Vondřejcová.
Příští číslo vyjde do 15. 1. 2016.

