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Z úřadu a zastupitelstva
20. 6. 2018
Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce za rok 2017. Jeho součástí je
zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2017, kterou provedli
zaměstnanci Krajského úřadu Pardubického kraje. Návrh závěrečného účtu obce
byl zveřejněn na úřední desce a také v elektronické podobě na www stránkách
obce 5. 4. 2018 do 20. 6. 2018.
Zastupitelstvo obce uděluje souhlas bez výhrad s celoročním hospodařením
obce za rok 2017. Při přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 podle § 2 a §
3 zákona č. 420/2004 Sb. nebyly zjištěny chyby a nedostatky.
Při přezkoumání hospodaření nebyla zjištěna žádná závažná rizika, která by
mohla mít negativní dopad na hospodaření územního celku v budoucnosti.
Starosta obce informoval zastupitele o stavebních akcích, které proběhnou
v následujícím období. Jedná se o opravu střechy na budově Obecního úřadu
a opravě chodníku a osvětlení v ulici Na Obci.
19. 9. 2018
Starosta obce informoval zastupitele o nadcházející stavební akci – Rekonstrukce
chodníku v ulici Na Obci. Omlouváme se občanům za ztížený průjezd ulici
a děkujeme za pochopení.
Starosta obce informoval zastupitele o dokončené stavební akci – Rekonstrukce
střechy na Obecním úřadě. Náklady na rekonstrukci byly ve výši 415 000 Kč.
Rekonstrukce střechy byla z části financována z dotace programu Obnovy
venkova.Výše dotace byla 120 000,-.
Starosta obce informoval zastupitele o dalších pracích na sportovním hřišti
za pohostinstvím a v prostoru Bašty, kde byly usazeny cvičební a herní prvky
a v nejbližší možné době budou dokončeny terénní úpravy. Hřiště již nyní můžete
využívat. Tato akce ve výši 536 000 Kč byla z části financována ze získané dotace
Ministerstva pro místní rozvoj ve výši 398 000,-.
Nové cvičení fitness prvky byly umístěny také Na Baště za dětským hřištěm.
Tyto prvky byly z části financovány ze získané dotace Svazku obcí Loučná ve
výši 40 000 Kč. Celkové náklady na pořízení těchto prvků dosáhly výše 60 000,-.
Pro JSDH Choteč byl pořízen nový automobil značky Ford tranzit, který dodala
firma Auto Trutnov, která ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku
a která dle technických požadavků nejlépe splňovala podmínky Generálního
ředitelství HZS ČR. Cena automobilu ve výši 987 000 Kč byla z části
spolufinancována Generálním ředitelstvím HZS ČR ve výši 450 000,- a další
finanční částku ve výši 300 000 Kč poskytne Pardubický kraj.
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Do tělocvičny v Chotči byla pořízena terapeutická cvičební pomůcka, nové míče
a Bosu, které budu sloužit pro kroužek cvičení dětí.

Myslivci
Vážení spoluobčané, rád bych vás opět pár řádky informoval o novinkách
v honitbě Choteč - Časy. Máme za sebou nejteplejší období v novodobých
dějinách. Letní měsíce byly nejteplejším obdobím v posledních minimálně 50
letech a současně i nejsušším obdobím. Pamětníci se nebojí srovnání s r. 1947,
kdy byla naše země zasažena extrémním suchem. Tak jako tenkrát i letošní rok
není prvním suchým rokem. Z posledních čtyř let byly tři suché, v podstatě pouze
období červenec 2017 až leden 2018 bylo srážkově nadnormální. V letošním
roce jsou od měsíce dubna průměrné teploty 3 stupně nad normálem a padá
pouze polovina normálních srážek (byl i týden, kdy byla teplota o 6 stupňů nad
normálem). V letních měsících tak vyschly prakticky všechny přírodní napajedla,
kde zvěř pije. Rybník Labská měl dokonce 1 metr vody podstav a v Ředičce
tekla voda pouze ta, která se do ní vypouští buď z čističek odpadních vod,
nebo přímo z domácností. Do toho zaschly veškeré travní porosty včetně
i lesních podrostů, což pro drobnou zvěř představuje krytinu před přirozenými
predátory. Střední i západní Evropu zasáhlo typické kontinentální léto, na které
nejsme tak úplně zatím zvyklí. To vše znamenalo pro přírodu a zejména pro zvěř
velký stres.V posledních týdnech se naštěstí počasí umoudřilo a teploty i srážky
se začínají přibližovat k normálním hodnotám. S přírodou se samozřejmě nedá
bojovat, můžeme pouze omezeně zvěři pomoci přežít tak špatný rok.V létě jsme
například prohloubili přírodní napajedlo v oblasti Labská, kde se nám podařilo
udržet vodu až do podzimu, což je malý zázrak. Nyní bude záležet na zimním
období, aby se nám podařilo příkrmem a péčí udržet zvěř v kondici zaručující
reprodukci v jarních měsících. To je naše práce pro nadcházející období roku.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

Hasiči
Čarodějnice
K oslavě svátku jara posledního dubna uspořádali i letos naši hasiči pro všechny
spoluobčany Čarodějnice na Baště. Průvodem čarodějnického veselí došli všichni
zúčastnění od obecního pohostinství na Baštu, kde byly pro děti připraveny soutěže.
Pro všechny pak dobré jídlo a pití, včetně opékání špekáčků. Zapálení velké vatry
patří k tradičnímu zvyku a také letos šlehaly plameny vysoko k obloze. Počasí se
celkem vydařilo a poděkování patří všem, kteří se na organizaci svátku jara podíleli.
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Oslavy 120. výročí založení SDH v Chotči
Podle dochované zakladatelské listiny bylo v Chotči dne 1. září 1898 schváleno
založení Dobrovolného spolku hasičského, dnešního Sboru dobrovolných hasičů.
K této příležitosti stodvacátého výročí uspořádali naši hasiči oslavu, která proběhla
23. června. Pozváni byli všichni obyvatelé naší obce i spolky okrsku. Ve 13 hodin
u obecního úřadu oslavy slavnostně zahájil starosta SDH Jan Karel i starosta naší
obce Martin Chvojka. K pomníku u obecního úřadu byly slavnostně položeny
vzpomínkové věnce. Poté se seřadil průvod, který hudebně doprovodila „Barevná
hudba“ z Holic. Průvod došel na Baštu a nutno zdůraznit, že prvním vozidlem
průvodu byla nove renovovaná Praga RN. Na Baště byl slavnostně pokřtěn nový,
k této příležitosti zhotovený prapor SDH Choteč a také byly předány plakety
zasloužilým členům místního SDH. Následoval program, ze kterého diváky zajisté
nejvíce oslovil zásah SDH Horní Ředice, kteří k uhašení ohně použili historickou
stříkačku na „ruční pohon“, původně taženou koňmi. Přestože se počasí na oslavy
mírně pokazilo, proběhla oslava v milé a příjemné atmosféře.

Členové SDH se zúčastnili také na oslavách stodvacátého výročí založení SDH
v Poběžovicích. Naše účast byla i letos zastoupena také na Retroměstečku v termínu
22.9. Dne 12.10. proběhne další ze série odborných příprav členů Jednotek SDH
okrsku, tentokrát v Býšti. Naši hasiči opět připravují oblíbené Vinobraní, které
se letos koná 13.10. Dalším termínem je pak 20. října, kdy proběhne slavnostní
předání nového hasičského auta Ford Tranzit, který je pořízený pro JSDH.V tento
den bude také slavnostně předán veterán Praga RN, který v minulých několika
letech prošel rozsáhlou rekonstrukcí motoru. Zde patří velký dík panu Milanu
Turkovi z Dolních Ředic, který na rekonstrukci motoru „Pragovky Máňi“ pracoval
ve svém volném čase, dobrovolně a rád.

Mikuláš opět přijde
V předvečer Mikulášského svátku, tedy v úterý 5. prosince, projde Mikuláš se
svou družinou naší obcí a navštíví děti v jejich domovech.
Zveme také všechny děti, rodiče i prarodiče do sálu místního pohostinství, kam
přijde Mikuláš s čertem a andělem a bude dětem za básničku či písničku rozdávat
balíčky s dobrůtkami. Přijďte si užít předvánoční čas. Termín akce bude upřesněn.
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Stalo se
Dětský den
26. května se konal Dětský den Na Baště. Pro děti byla připravena spousta atrakcí
– soutěže o odměny, skákací hrad, jízda v Jeepu a vojenské obrněné ještěrce,
ukázka vozů a vybavení SDH Choteč, SDH Holice, vyprošťování zraněné osoby
z vraku auta hasičů z Holic, malování na obličej, jízda na koních. Nechyběla bohatá
tombola a výborné občerstvení.

Prázdninový pobyt v Krkonoších
Již potřetí jsme se s dětmi vypravili na prázdninový pobyt do Krkonoš. Po dobrých
zkušenostech z minulého roku byla i letos naším cílem chata Moravanka v Malé Úpě.
V příjemném a pohostinném prostředí jsme strávili úžasný týden, na který budeme
vzpomínat ještě dlouho. Jak je již zvykem, každý týden jsme pro děti nachystali jiné
téma. Objevovali jsme Vodní říši, Tajemný les, stopovali unešené indiánky, vypravili
se na celodenní výlet na herní krajinu Pecku, nechyběl karneval, táborák, letní kino,
ani táborová olympiáda, stezka odvahy plná nástrah, na jejímž konci na nás čekal
Krakonoš v pyžamu. Děti si vytvořily teamy a po celý pobyt sbíraly nejen body
a bojovaly o co nejlepší umístění, ale také kouzelné diamanty. Na konci pobytu
byly odměněni nejlepší sběrači volným vstupem do ZOO Stěžery. Spoustu odměn,
diplomů a medailí si odneslo každé dítko. Děti byly úžasné, kamarádské a do her
zapálené. Prožili jsme zkrátka další krásný prázdninový týden se skvělými dětmi
v překrásné krajině Krkonoš a budeme se těšit třeba zase příští rok.
Martina Chvojková, Martina Bílková a Monika Dlabová

Neckyáda Choteč
Každý rok se s prázdninami loučíme akcí Neckyáda, ani letos tomu nebylo jinak.
Další ročník na rybníčku Bašta konal v sobotu 25. srpna. Stejně jako každý rok
ani letos, nebylo o zábavu nouze. Soutěžilo se v již zažitých disciplínách. Plavba na
doma vyrobeném plavidle, plavba v neckách a suchou nohou přes rybník.
Plavba na doma vyrobeném plavidle:
Rok od roku jsou plavidla a kostýmy účastníků propracovanější a nápaditější
a porota má nelehký úkol, vybrat tři nejhezčí o divácké sympatie se utkala
plavidla Eskymáci, Papoušek, Z Vysočiny do Čech, Žraloci, Šmoulové, Mašinka,
Sněhuláci, Jamaika.Ve velké konkurenci stupně vítězů obsadili:
1. místo – Žraloci (Matěj a Tonda Hendrych, Matěj a Tomáš Blažek)
2. místo – Šmoulové (Tomáš Pražan ml., Tomáš Pražan st., Filip Pražan)
3. místo – Mašinka (KlárkaVecková, Pepík Vecek)

Plavba v Neckách
Tato kategorie byla rozdělena do třech podkategorií a umístění bylo následující.
Dospělá kategorie:
Juniorská kategorie:
1. místo – Jan Hendrych
1. místo – Tomáš Chvojka
2. místo – Ondřej Zeman
2. místo – Vojta Takáč
3. místo – Aleš Blažek
3. místo – Tomáš Pražan ml.
Kombinace děti a dospělí:
1. místo –Tereza Macháčková s Honzou Hendrychem
2. místo – Filip Pražan s Tomášem Pražanem st.
3. místo – Pepík Vecek s Lukášem Veckem
Suchou nohou přes rybník:
Dospělá kategorie:
Dětská kategorie:
1. místo – Jan Hendrych
1. místo –Zuzka Krátká
2. místo – Petr Bartel
2. místo – Klárka Vecková
3. místo – Ondřej Zeman
3. místo – Matěj Blažek
Děkujeme všem, kteří pomáhali, podíleli se na přípravě a organizaci celého
odpoledne.Všem soutěžícím a návštěvníkům této akce.

Vítání občánků
V neděli 23. 9. 2018 přivítal starosta obce do naší obce 3 nové občánky. Jsou
jimi Adam Kaderka, Denisa Hochmanová a Štěpán Nevole. Děti obdrželi od
obce finanční dar ve výši 4000 Kč, medvídka. Nechyběl slavnostní slib, přípitek
krásné kytice pro maminky. Slavnostní atmosféru dotvořilo pásmo básní v podání
Kristýny Chvojkové, Nikoly Bidlové a Elly Vejvodové. Dětem a rodičům přejeme
hodně zdraví a radostných chvil.
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Cvičení dětí v Chotči

Bude se konat

Již desátým rokem pokračuje v naší obci cvičení pro děti. Rozvrh:
Středy:
16:00 – 16: 45 Veselé cvičení rodičů a dětí od 1 roku do 2,5 let
17:00 – 18:00 Pohybová průprava pro předškolní děti
18:00 – 19:00 Kondiční cvičení pro děti od 7 mi let, aneb hravou formou k fyzičce

Haloweenské maškarní odpoledne pro děti

Veselé cvičení dětí a rodičů od 1 roku do 2,5 let
Každou středu od16:00 - 16:45 hod.
Cvičení je zaměřené na správný psychomotorický vývoj dětí za doprovodů
básniček s pohybem a jednoduchých pohybových aktivit a hudebních skladeb.
Zpívání, rytmizace, her a protahování, balónky, padák, tunely…, jednoduchá
překážková dráha. Rozloučení písničkou, nebo pohádkou.
S sebou plínku, případně dečku na karimatku, pokud si vezmete vlastní karimatku,
není problém. Pohodlné oblečení pro děti i rodiče. Rodiče obuv vhodnou do
tělocvičny.

Zveme Vás na oblíbený podzimní halloweenský karneval, který
se bude konat v sobotu 3. listopadu od 15:00 hodin
v sále pohostinství v Chotči. Pro děti bude připravena
diskotéka a soutěže.
Součástí odpoledne bude volba nejkrásnější doma
vydlabané dýně. Dýně do soutěže přineste do sálu v den
konání akce. Porota z řad diváků vybere tři nejkrásnější
dýně, které budou odměněny. Těšíme se na Vás.

Posezení se seniory
Letošní posezení se seniory je naplánované na 10 listopadu od 16:00 hodin
v sále pohostinství. Program je ve fázi příprav a senioři budou na akci osobně
pozvány zástupci obce.

Pohybová průprava pro předškolní děti
Každou středu od 17:00 – 18:00 hod.
Cvičení je zaměřené na zdokonalení se v obratnosti, celkovou pohybovou
průpravu s přihlédnutím k věku dětí a správný tělesný vývoj dětí. Zařazujeme
kolektivní míčové hry, cvičení na ribstolech, žíněnce, švédské bedně, bosu. Učíme
se překonávat různé překážky, tančíme a hrajeme si.
S sebou: pití, sportovní oblečení a pevnou obuv vhodnou do tělocvičny

Adventní dílna

Kondiční cvičení pro školní děti, aneb hravou formou k fyzičce.
Každou středu od18:00 - 19:00 hodin.
Zaměříme se celkovou pohybovou průpravu, na vytrvalost, sílu, posílení všech
svalových skupin, gymnastickou průpravu, překonávání překážek, prvky jógy
pro zdravá záda a zdravotní cvičení, míčové a kolektivní hry. To vše s úsměvem
a radostí z pohybu.
S Sebou: dostatek pití, švihadlo, sportovní oblečení a pevné boty vhodné do
tělocvičny. Vhodné pro kluky a holky od 7 mi let. Mladším z důvodu větší
náročnosti nedoporučuji.

Obec Choteč,Vás srdečně zve v neděli 2. 12. v 17:30
hodin na rozsvícení vánočního stromu a ulic.
V sále pohostinství si budete moci prohlédnout výstavu
z adventní dílny.

Cvičení probíhá v tělocvičně v Chotči za obecním pohostinstvím pod vedením
Martiny Chvojkové (certifikované lektorky pro cvičení s dětmi). Cvičení je
zdarma a v letošním roce se mohou děti těšit na nové cvičení pomůcky - Bosu
a molitanovou terapeutickou cvičební sestavu.

V sobotu 1. 12. od 9:00 – 17:00 hodin jste srdečně
zváni na adventní dílnu.
Přijďte si vyrobit či zakoupit hezkou adventní dekoraci
a příjemně se tak naladit na předvánoční čas.

Rozsvícení vánočního stromu

Turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise
Obec Choteč pořádá v pátek 28. 12 od 15:00 hodin turnaj v kulečníku,
stolním tenise a šipkách. Startovné: 200 Kč/první 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.
nebo na Obecním úřadě každou středu od 18:00 – 19:00 hodin, na místě v den
akce od 14:00.
Po skončení všech disciplín vyhlášení a předání cen nejlepším.
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Výročí
Narození
V únoru se rodičům Anetě Kaderkové a Adamu Kaderkovi narodil syn Adam.
V březnu se rodičům Markétě Hlouškové a Petru Nevolemu narodil syn Štěpán.
V dubnu se rodičům Janě Hochmanové a Marku Hochmanovi narodila dcera Denisa.
V květnu se rodičům Nikole Řehákové a Martinu Řehákovi narodil syn Petr.
V červenci se rodičům Valerii Huškové a Borisovi Huškovi narodil syn Marty Hušek.
V srpnu se rodičům Vandě Horákové a Ladislavu Markovičovi narodil syn Tadeáš.
Rodičům blahopřejeme a přejeme dětem hodně zdraví a radostných úsměvů.

Blahopřejeme
Svá jubilea oslavili a oslaví:
Květen:
Čapková Hana
Vlčková Anna
Bukovjanová Eva
Červen
Udržalová Vlasta
Vlasáková Alžběta
Uhlířová Dana
Štros František
Šopíková Věra
Červenec
Němcová Jana
Varinský František
Vlček František
Maixnerová Ludmila
Krejčí Jindřich
Koubková Jitka

Srpen
Kořínek Jaroslav
Metelková Vlasta
Metelka Josef
Září
Bergerová Jitka
Spěváková Jaroslava
Kašpar Miroslav
Hála Ladislav
Říjen
Uhlíř Zdeněk
Kašparová Libuše

Pecinová Eva
Kořínková Věra
Krčková Drahoslava
Vlček Josef
Listopad
Poborský Jaroslav
Kindlová Anna
Varinská Hana
Prosinec
Uhlíř Miroslav
Maixner Ladislav
Vondroušová Marie
Řeháková Eva
Němec Jaroslav
Bracháčová Veronika

Z důvodu ochrany osobních údajů GDPR neuvádíme data narození dětí a data narozenin jubilantů.
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