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Novoroční přání starosty obce
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla
většina z nás příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na
několik dní zastavit kolotoč všedních dní, naplněných prací,
povinnostmi a starostmi, a snad i zhodnotit uplynulý rok, a už
stojíme na prahu roku nového, s letopočtem 2017. Chtěl bych,
abychom radosti roku dokázali přijímat s uspokojením a starosti
a problémy řešit s úsměvem. Byl bych rád, abychom se na jeho konci
dokázali ohlédnout s pocitem dobře odvedené práce. Dovolte mi, abych nám
všem popřál hodně pozitivní energie, hodně zdraví, štěstí a osobních úspěchů.
Martin Chvojka, starosta obce

Z úřadu a zastupitelstva
23. 11. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo opravu střechy na Obecním pohostinství (prostory kuchyně a skladu). Na základě předložených cenových nabídek,
bude vybrán zhotovitel.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo výměnu plynového kotle v Obecním
pohostinství. Realizace výměny již proběhla.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo dotaci na zpevněnou plochu v areálu
Bašta, pro výstavbu víceúčelového hřiště.V rámci revitalizace nevyužívaného pozemku v obci by zde měla vzniknout zpevněná plocha pro relaxační sporty, vč.
oplocení, osazení laviček a výsadba odrůd ovocných stromů na ploše 1500 m2 na
základě podnětů místních dětí. Dotace byla podána na Ministerstvo pro místní
rozvoj. Výsledek, schválení, či zamítnutí dotace bychom měli vědět v průběhu
měsíce dubna.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Smlouvu o zajištění sběrných míst na nádoby určené k odložení tuků a olejů rostlinného původu z domácností. Nádoby
budou umístěny u stávajících kontejnerů na tříděný odpad.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Výpověď nájemní smlouvy nebytových prostor Obecního pohostinství. Smlouva byla vypovězena z důvodu dlouhodobého
porušování Nájemní smlouvy.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo Záměr pronájmu prostor nebytových prostor Obecního pohostinství.
Zastupitelstvo zhodnotilo proběhlé kulturní akce – Halloween, Posezení se Seni-
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ory. Akce byly vyhodnoceny jako zdařilé. Dále projednalo přípravu akcí následujících – Adventní dílna, Rozsvícení vánočního stromu, Projekt Česko zpívá koledy.
21. 12. 2016
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo Rozpočet na rok 2017, který je vyvěšen na internetových stránkách obce.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis do kroniky za rok 2015. Poděkování za dobře vedené zápisy do obecní kroniky patří kronikáři panu Ladislavu Hálovi.
Zastupitelstvo obce zhodnotilo proběhlé kulturní akce – Adventní dílna, Rozsvícení vánočního stromu, Česko zpívá koledy. Akce byly vyhodnoceny jako zdařilé.

Poplatky ze psů a za svoz domovního odpadu
Do konce měsíce března, budou na obecním úřadě každou středu
od 17:00 do 19:30 vybírány poplatky ze psů a svozu domovního odpadu.Výše poplatku zůstá- vá jako v loňském roce stejná, tedy komunální odpad 500 Kč za osobu na rok a poplatky
ze psů 100 Kč za psa, za každého dalšího psa 150 Kč.

Myslivci
Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám jménem Honebního společenstva Choteč popřál za všechny naše členy v r. 2017 pevné zdraví a mnoho osobních úspěchů v novém roce.
V posledních týdnech roku 2016 proběhly v naší honitbě tři hony. Byl to nejnižší
počet honů za několik posledních let.Výjimečné byly i v tom, že jsme se rozhodli
nelovit divokou populaci bažanta, která postupně mizí z naší přírody vlivem přemnožení dravců, kteří jsou však zákonem chráněni.Tak postupně mizí z naší krajiny
populace pernaté zvěře. Zajíců bylo střeleno také méně, i když jejich stavy jsou
výrazně vyšší, než u již zmiňované pernaté zvěře.
Zima se v letošním roce ohlásila nízkými teplotami již koncem měsíce listopadu
a prosinec byl dokonce nejchladnější za poslední čtyři roky. Na aktuální vývoj počasí
jsme reagovali okamžitým zásypem všech krmelců. Díky společnosti ZEAS, a.s. pod
Kunětickou horou, která věnovala na zimní období 5 000 kg pšenice a dále pak i oves
a seno, je krmivová základna pro zvěř v našem okolí
zabezpečena. Velmi důležitým doplňkem výživy zvěře
je i minerální sůl, bez které by zvěř strádala a proto je
umístěna u každého krmného zařízení v naší honitbě.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta
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Chovatelství v Chotči

Hasiči
Členové obecního SDH vypomohli s kácením, přepravou a ustavením obecního
vánočního stromu. Při slavnostním rozsvícení 27.11. pak zabezpečili bezpečnost
provozu v obci.
ilustrační foto z roku 2015
Mikulášská nadílka proběhla v sále obecního pohostinství, kde si hezkou básničkou vysloužilo nadílku cca 40 dětí. V Mikulášský podvečer pak prošel Mikuláš se
svou družinou obec a navštívili celkem
12 domácností.
V pátek 9. prosince proběhla výroční
schůze SDH Choteč, kde za účasti spřátelených SDH okrsku shrnuli jednotliví funkcionáři činnost SDH uplynulého
roku.
SDH Vás srdečně zve na Hasičský ples – více najdete v rubrice „Bude se konat“.

Stalo se
Halloweenské odpoledne

29. října se v sále obecního pohostinství konalo halloweenské maškarní odpoledne. Odpoledne bylo plné soutěží s halloweenskou tematikou. Děti si mohli
například vyzkoušet let s duchem, skládání podlahového puzzle, tanec s balónkem,
podlézání pod lanem, židličkovanou… Součástí odpoledne byla také výstavka vydlabaných dýní, spojená s vyhlášením nejkrásnější dýně. O vítězi rozhodovali diváci.
Loňské první místo obhájila rodina Hendrychova. Rozzářené oči děti a spokojené
úsměvy rodičů jsou znakem toho, že se odpoledne vydařilo.

Protože v Chotečánku se pravidelně objevují pouze informace o činnosti hasičů a myslivců tak
bych rád tímto článkem upozornil, že je zde i další velmi rozšířená zájmová činnost, která sice
není soustředěná do místní složky, ale dělá naší obci dobré jméno nejen v ČR. Jde totiž o chovatelství ve všech formách. Tak jak k vesnici patří od dávnověku chov koní, krav, prasat, slepic, hus,
kachen, holubů… tj. tzv. hospodářských zvířat, psů a koček, tak k ní v minulých stoletích přibyl
i chov ptáků. Tento obor chovu založili tzv. ptáčníci, což stručně řečeno byli lidé, kteří díky perfektní znalosti přírody a pomocí důmyslných chytacích zařízení odchytávali hlavně drobné zpěvné
ptáky a ti pak dělali jim i dalším občanům radost svým zpěvem v klíckách v domácnosti. Tím
v podstatě začal jiný typ chovatelství než to pro obživu. S postupem času a s příchodem různých
zákazů odchytu nastala doba, kdy si lidé pro radost začali shánět náhradu za tyto místní druhy
a tím byla započata éra chovu exotických druhů ptáků z celého světa.Většina začínala papouškem
vlnkovaným (andulka), korelou,… ale jak šel čas tak se sem rozšiřoval sortiment nejen papoušků
ale i ostatních druhů exotických ptáků. Velký rozmach nastal po roce 1990 a hlavně po otevření hranic v Evropské Unii. A možno říci, že celý tento vývoj proběhl i v naší obci. Nebudu zde
jmenovat jednotlivé chovatele, abych na někoho nezapomněl, ale jedno jméno zde zmínit musím.
Ve 40.-80. letech minulého století se odchytem a chovem drobných ptáků v Chotči zabýval pan
Ladislav Kindl a díky jemu se tomuto „řemeslu“ a lásce k přírodě a hlavně ptákům různého druhu
přiučilo mnoho i dnes ještě žijících chovatelů. A tak od hrdliček vrkajících v klecích se postupně
dle možností přecházelo na „vyšší úroveň“ ptáků. Ale jenom si koupit nějakého živočicha, dát
ho do klece nebo voliéry ještě není chovatelství. K této variantě „domácí přírody“ je třeba mít
vztah, vytvořit vhodné prostředí pro konkrétní druh ptáků, starat se o ně denně, seznamovat se
s problémy které mohou vzniknout, sledovat zdravotní stav chovanců, … A tak jen ti, kteří dodržují výše uvedená pravidla v chovech uspějí, tj. docílí úspěchu ve formě odchovů. A takovýchto
chovatelů je i v naší obci dost ale bohužel mnoho z nich je ve vyšším věku. Oni ti mladí totiž raději
budou „krmit a ošetřovat“ kočku v mobilu nebo tabletu než by si pořídili živé. A když už si něco
pořídí tak je to brzy přestane bavit a péče přejde na rodiče nebo prarodiče, v nejhorším případě,
jak o tom můžeme často číst, v útulku… Ale teď bych se rád dostal k tomu, jak to vypadá s chovatelstvím v Chotči a to konkrétně v tom co je mi nejbližší, chovu ptáků. Jak mám přehled o tom

co se v Chotči z cizokrajných ptáků chová, tak musím začít tradičními papoušky.
Nebudu zde jmenovat všechny jednotlivé
druhy ale je jasné, že zastupují minimálně
dva kontinenty, Austrálii a Jižní Ameriku.
Nejvíce je zde těch australských, protože
těm nejvíce vyhovuje zdejší podnebí. A tak
andulky, korely, rosely, papouškové mnohobarví, tyrkysoví, … jsou častými obyvateli našich voliér. Z Austrálie také pochází
např. holub chocholatý a drobný exot zebřička, z Japonska potom chůvička, z Asie,
hlavně z Číny,Vietnamu a Nepálu jsou různé druhy exotických bažantů a pávi. Velmi
rozšířený je zde chov okrasných vodních
ptáků a tak zde najdete u chovatelů např. labutě černé původem z Austrálie, bernešky havajské
z ostrovů u Ameriky, kachničky mandarínské, čírky bajkalské z Asie, kachničky karolínské, morčáky chocholaté, kachnice kaštanové ze Severní Ameriky, čírky červenoramennéz Jižní Ameriky,
poláky novozélandské z Nového Zélandu, bernešky rudokrké z Asie, hohola islandského samozřejmě původem z Islandu, morčáka bílého z Evropy a severní Ameriky,… Pokud jde o chovatele
tak zde máme i evropsky známé chovatele holubů (vítěze evropských výstav), funkcionáře a členy
různých chovatelských klubů na lokální i republikové úrovni,... Je toho ještě mnohem víc co by se
tu mohlo vyjmenovat ale myslím si, že jako důkaz, že obyvatelé Chotče úspěšně provozují i jiné
mimopracovní aktivity, to asi stačí. A v souvislosti s tím je třeba poznamenat, že díky chovatelským činnostem některých našich občanů je naše obec známá nejen v rámci ČR ale i v zahraničí.
Část odchovů totiž končí i mimo naší republiku a tak kromě českých chovatelů si mnohokrát i ti
zahraniční udělají „nákupní výlet“ do naší obce a nebo si jí alespoň najdou na internetu nebo na
mapě. Například jen moje internetové stránky navštíví denně průměrně 10 zájemců a to nejen
z ČR ale z celého světa a naše odchovy okrasných kachen, hus a černých labutí byste našli na
Ukrajině, v Polsku, Slovensku, Slovinsku, Chorvatsku, Bulharsku,…
Ale nezapomínejme, že kolem nás ve volné přírodě, na našich zahradách, polích a v lesích se pohybuje také mnoho ptáků „světoběžníků“. Běžné jsou např. v létě jiřičky, často se u nás objevuje „létající drahokam“ ledňáček říční, v posledních čtyřech letech zde zimují a v nedalekém okolí hnízdí
jedni z největších ptáků, jeřábi popelaví, hnízdí u nás čápi bílí, v nedalekém Žernově i čápi černí,...
A tak bych mohl pokračovat dále s výčtem toho co tady můžete spatřit buď v přírodě nebo u chovatelů ale to by bylo na celý seriál a tak
dovolte abych Vám poděkoval, že jste
dočetli až sem a přeji Vám hodně zážitků s naší i „dovezenou“ přírodou.
Chce to však zvednout se od televize nebo počítače a vyjít ven a dívat se
v klidu kolem sebe. A hlavně se chovat
k přírodě tak, aby to co tady dnes ještě
můžeme spatřit tady zbylo i pro další
generace.
Jaroslav Němec

http://j-n.wz.cz//
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Posezení se seniory
12. listopadu patřilo odpoledne našim seniorům. Po přivítání a projevu starosty obce, následoval kulturní program. Jako každý rok, tak i letos, se o zahájení
postaraly děti z kroužku cvičení. Nejmladší děti zatančily v krásných kostýmech
postaviček z Večerníčku na stejnojmennou skladbu, starší děti předvedly v retro
kostýmech taneční pásmo volně inspirované muzikálem Rebelové. Všichni si zasloužili velký potlesk. Pozvání na posezení přijala sečna Alena Smolíková, účastnice soutěže Talentmánie, se svými pejsky. Publikum okouzlila vtipným a hravým
vystoupením Dog dancingu (tanec se psy) a zasloužila si nemalý potlesk a uznání publika. Po loňském úspěchu nesmělo chybět vystoupení zástupců obecního
úřadu a hasičů s názvem Aquabely na suchu. Ladnost pohybu a cit pro hudbu
předvedli na skladbu od Bedřicha Smetany Vltava a zakončili ho sestavou na píseň Holky z naší školky. I toto vystoupení vykouzlilo úsměvy na tvářích přihlížejících a velký zasloužený potlesk.Večer byl zakončen losováním tomboly. Hudbou
k tanci a poslechu i milým slovem večerem provázelo duo Evergreen.

Adventní dílna
Opět po roce jsme se sešli před první adventní nedělí, abychom připravili výzdobu na nadcházející vánoční svátky. Krásný pocit z vlastnoručně vyrobeného adventního věnce, na
němž každou neděli zapálíme jednu svíčku,zahřeje na srdíčku.
Pro ty, kteří nechtěli tvořit, byla k zakoupení výzdoba, nebo
jen k ochutnání cukroví a svařáček. Potěšila nás velmi hojná účast
a proto připravujeme pro příští rok organizační změnu pro urychlení prodeje..
Děkujeme všem zúčastněným i všem, kteří pomáhali.
Dáša a Helča
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Rozsvícení vánočního stromu

XIV. Reprezentační ples Obce Choteč

Na první Adventní neděli se v naší obci rozzářil
vánoční strom, který věnovala rodina Markovičova. Rozsvícení provázelo pásmo vánočních koled
pěveckého souboru Borověnky. V sále pohostinství
byla nachystána výstavka z Adventní dílny. Nechyběla
schránka pro Ježíška a svařené víno a čaj na zahřátí.

Obec Choteč Vás srdečně zve na XIV. reprezentační ples Obce Choteč, který se
bude konat v sobotu 4. března od 19:30 v sále pohostinství v Chotči.
K tanci a poslechu zahraje kapela Chorus, chybět nebude losování tomboly.
Vstupenky v ceně 150 Kč si budete moci zakoupit od zástupců obce při osobním
pozvání. Případně u starosty obce (tel: 724 054 020).
Těšíme se na Vaši účast.

Česko zpívá koledy

Prázdninový pobyt pro děti

Letos jsme se poprvé 14. prosince připojili k celorepublikové akci Deníku –
Česko zpívá koledy. Úderem 18:00 hodiny se v sále pohostinství rozezněly první
tóny vánočních koled. Koledy byly dané pořadatelem. Drželi jsme se instrukcí
a společně si zazpívali Nesem Vám noviny, Narodil se Kristus pán, Půjdem spolu
do Betléma, Veselé vánoční hody, Pásli ovce valaši a Vánoce, vánoce přicházejí.
Akce se nesla v pohodovém předvánočním duchu a rádi bychom z ní udělali
v naší obci každoroční předvánočníi tradici.
Děkujeme dětem za pěvecký minisbor a Vám všem, kdo jste přišli.

Bude se konat
VII. Hasičský ples
V pořadí již sedmý hasičský ples proběhne v sobotu 14. ledna od 19:30 hodin
opět v sále obecního pohostinství. K tanci a poslechu zahraje kapela Skelet, bohatá tombola opět zaujme všechny návštěvníky.Všichni jste srdečně zváni.

XVII. Reprezentační ples svazku obcí Loučná
Svazek obcí Loučná vás srdečně zve na XVII Reprezentační ples, který se bude
konat v pátek 27. ledna od 19:30 v obci Slepotice. Vstupenky v ceně 150 Kč si
můžete zarezervovat u starosty obce na tel:
724 054 020. Autobusová doprava zajištěna.

Dětský karneval
Zveme všechny děti a rodiče na maškarní karneval, který se bude konat v sobotu
25. února od 15:00 hodin v sále pohostinství v Chotči. Těšit se můžete na soutěže
o sladké odměny a diskotéku.

Chata Moravanka – Dolní Malá Úpa
Týden plný dobrodružství a zábavy mohou i letos Vaše děti prožít společně s námi.
Termín: 8. 7. – 15. 7. 2017
Odjezd: sobota 8. 7. 2017 ve 14:00 hod. od pohostinství v Chotči
Návrat: sobota 15. 8. 2017 kolem 12:00 hod. k pohostinství v Chotči
Cena: 3 300 Kč.V ceně:
• Doprava
• Celodenní pitný režim
• Plná penze (strava 4x denně)
• Ubytování
• Odměny a diplomy
• Kvalifikovaný pedagogický dozor
Závaznou přihlášku a záloh ve výši 2000 Kč je potřeba uhradit do konce února,
doplatek do konce května. Doplatek bude vybírán na společné schůzce koncem
května. Bližší informace a přihlášky si můžete vyzvednout u Martiny Chvojkové,
tel: 724 500 417
Pomalu připravujeme program prázdninového pobytu, děti se s námi stejně jako
loni určitě nudit nebudou a moc se na společné prázdninové dny s nimi těšíme.
Martina Chvojková, odpovědná vedoucí
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Výročí
Narození
29. 11. 2016 se rodičům Kristíně Vlackové a Petrovi
Moravcovi narodila dcera Vanesa. Rodičům srdečně
blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a radostných chvil.

Úmrtí
Smutnou zprávou je, že nás navždy opustili pan
Václav Blažek a 15. 12. pan Jaromír Kindl.

Blahopřejeme
Leden
1.1. Kosinová Jarmila
7.1. Slabá Zuzana
22. 1. Kindl Jaromír

Únor
Březen
12. 2. Hladíková Miroslava 13. 3. Slabá Hana
16. 2. Poborská Bohunka
25. 2. Hálová Alena
26. 2. Kupka Martin
28. 2. Šťastný Jaroslav
fotky z posezení pro seniory
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