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Úvodní slovo starosty
Vážení a milí spoluobčané,
Člověk se často snaží vymýšlet originální přání,
ale nakonec si uvědomí, že důležité není přání,
ale člověk, kterému jej věnujeme. Dovolte mi
tedy Vám popřát do nového roku 2019 pevné
zdraví, které je základem veškerého života, mnoho štěstí, bez něhož se také v životě neobejdeme, mnoho úspěchů osobních i profesních a tisíce důvodů se usmívat s upřímnou radostí.
Krásný rok 2019
Martin Chvojka, Starosta obce Choteč

Komunální volby 2018
Dne 5. a 6. 10. 2018 proběhly komunální volby do zastupitelstev obcí a měst.
Volební účast v naší obci byla 44,14%. Pořadí na kandidátní listině Sdružení nezávislých kandidátů a počet získaných hlasů:
Martin Chvojka
95 hlasů
Tomáš Pražan
92 hlasů
Iveta Kindlová
87 hlasů
Radek Bidlo
83 hlasů
Zdeněk Svoboda 82 hlasů
Petr Voženílek
82 hlasů
Jan Hendrych
79 hlasů
Starosta obce jménem svým i celého zastupitelstva děkuje všem voličům za účast a hlasy.

Z úřadu a zastupitelstva
Ustavující schůze
Dne 31. 10. 2018 proběhlo ustavující zasedání zastupitelstva.Toto zasedání zahájil
starosta obce, přivítal všechny členy, potvrdil, že zasedání bylo řádně svoláno, tak
aby bylo v souladu s §91 ods 1 zákona č. 128/2000 Sb o obcích v platném znění
a konalo se do 15 ti dnů ode dne uplynutí lhůty pro podání návrhu soudu na
neplatnost voleb, nebo hlasování. Na tomto ustavujícím zasedání byl starostou
obce jednomyslně zvolen Martin Chvojka, místostarostou obce Tomáš Pražan.
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Funkce zastupitelů:
Finanční výbor – předseda Voženílek Petr, členové Kindlová Iveta, Hendrych Jan
Kontrolní výbor – předseda Iveta Kindlová, členové Bidlo Radek, Svoboda Zdeněk
Na toto zasedání byl starostou obce pozván dlouholetý člen zastupitelstva,
pan Jiří Pultar, kterému bylo jménem celého zastupitelstva poděkováno za
dlouholetou činnost a práci v zastupitelstvu.
12. 12. 2018
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2019, který je
zveřejněn na stránkách obce.
Zastupitelstvo obce projednalo a schválilo zápis do kroniky obce Choteč za
rok 2017. kterou po mnohá léta zodpovědně vedl pan Ladislav Hála. Starosta
obce pozval na toto zasedání paní Petru Bártelovou, která od pana Hály funkci
kronikářky převezme.
Zastupitelstvo projednalo a schválilo návrh starosty obce na odkoupení pozemku
na křižovatce Ředice – Časy, od pana Vaňka za účelem lepšího vzhledu této
příjezdové části do naší obce. Pro větší bezpečnost komunikace je výhledově
v plánu vybudování chodníku.
Starosta obce předložil zastupitelům návrh projektové
dokumentace na výstavbu nového domku na Baště.
Na tuto akci bude zaslána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj, podpory obnovy a rozvoje venkova.
Pro nespokojenost občanů s kvalitou stravování
a vedením pohostinství byla panu Skalovi dána
výpověď z nájmu nebytových prostor pohostinství. S novým nájemcem panem Jiřím Matušu intenzivně jedná o znovuotevření. V současné
době pan Matušu přislíbil zajištění všech kulturních
i jiných akcí dle domluvy.Věříme, že se plný provoz pohostinství ke spokojenosti nás všech rozjede v co možná
nejkratší době

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

HARMONOGRAM SVOZU ODPADU
LEDEN
ÚNOR
BŘEZEN
Po Út
1
7 8
14 15
21 22
28 29

St
2
9
16
23
30

Čt
3
10
17
24
31

Pá
4
11
18
25

So
5
12
19
26

Ne
6
13
20
27

DUBEN
Po
1
8
15
22
29

Út
2
9
16
23
30

St
3
10
17
24

Čt
4
11
18
25

Pá
5
12
19
26

KVĚTEN
So
6
13
20
27

Ne
7
14
21
28

ČERVENEC
Po
1
8
15
22
29

Út
2
9
16
23
30

St
3
10
17
24
31

Čt
4
11
18
25

Pá
5
12
19
26

So
6
13
20
27

St
2
9
16
23
30

Čt
3
10
17
24
31

Pá
4
11
18
25

Po Út St
1
6 7 8
13 14 15
20 21 22
27 28 29

Čt
2
9
16
23
30

Pá
3
10
17
24
31

So
4
11
18
25

Ne
7
14
21
28

Po Út St Čt
1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28 29

Pá
2
9
16
23
30

Ne
5
12
19
26

Ne
6
13
20
27

Po Út St Čt Pá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

So
2
9
16
23
30

Ne
3
10
17
24
31

Po Út St Čt Pá So
1
3 4 5 6 7 8
10 11 12 13 14 15
17 18 19 20 21 22
24 25 26 27 28 29

Ne
2
9
16
23
30

ZÁŘÍ
So
3
10
17
24
31

Ne
4
11
18
25

LISTOPAD
So
5
12
19
26

Po Út St Čt Pá
1
4 5 6 7 8
11 12 13 14 15
18 19 20 21 22
25 26 27 28 29

ČERVEN

SRPEN

ŘÍJEN
Po Út
1
7 8
14 15
21 22
28 29

Po Út St Čt Pá So Ne
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28

So
2
9
16
23
30

Po Út St Čt Pá So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30

PROSINEC
Ne
3
10
17
24

Po Út St Čt Pá So Ne
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

odvoz komunálního odpade 2x měsíčně liché týdny - středa
odvoz pytlů s tříděným odpadem 1x měsíčně - poslední úterý

MŠ Pohádka Sezemice
zve rodiče a děti na Den
otevřených dveří, který
se bude konat v pátek
1. února od 8:00 do
13:00 hodin.
Prohlédnout si budete
moci všechny třídy MŠ.

Myslivci
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vám jménem Honebního společenstva
Choteč popřál za všechny naše členy v r. 2019 mnoho osobních úspěchů a hlavně
hodně zdraví,Vám i Vašim blízkým.
Tak jako každý rok i vloni na podzim proběhli v honitbě podzimní hony, i když
měli spíše charakter příjemné procházky, protože zvěře v honitbě ubývá.
Velký problémem v posledních letech se stává velmi intenzivní doprava na
komunikacích kolem obce. Jen za loňský rok bylo v naší honitbě sraženo 8 ks
srnčí zvěře a to se jedná pouze o nahlášené kusy, takže počet je zřejmě ještě
vyšší.Nekomfortní věcí je pro zvěř samozřejmě i intenzivní zemědělství, které
ovšem v naší obci je nižší než v okolí. Až 30% zemědělské půdy v katastru je
převedeno do trvalých travních porostů, kde je intenzita zemědělské činnosti
o řád nižší než na orné půdě. Zatravnění v naší obci je 4-5x vyšší než je průměr
okresu Pardubice. Velmi nepříznivě na zvěř v honitbě působí to, že dochází
k venčení psů v honitbě. Dokonce není výjimka, že se psi pohybují v honitbě na
volno, což je fenomén posledních cca. 20 let. Nikdy v minulosti k tak intenzivnímu
pohybu psů po honitbě nedocházelo. Volný pohyb psů v honitbě je legislativně
zakázán. Podle §63 a 64 zákona o myslivosti může orgán státní správy myslivosti
za volné pobíhání psů uložit pokutu až 30 tis Kč fyzické osobě a 40 tis Kč
právnické osobě. Myslivci se snaží situaci řešit zvýšenou péčí o zvěř, zvýšeným
příkrmem či likvidací škodné zejména tedy lišek.V letošním roce se opět vrátíme
k vypouštění bažantích slepic do honitby. Samozřejmostí je i to, že dva roky se již
na honech neloví pernatá zvěř.Věříme, že se nám povede stavy zvěře udržet a že
nám k tomu pomohou i zodpovědní občané, kteří své psy do honitby nebudou
vodit, protože honitba je zvěře a ne našich psů.
Ing.Vít Řehounek, honební starosta

6

7

Hasiči
Ani v uplynulém čtvrtletí naši hasiči nezaháleli. Dne 12.10. se členové JSDH
zúčastnili odborné přípravy členů JSDH okrsku v Býšti. Tématem cvičení byla
dálková doprava vody a poskytnutí první pomoci při autohavárii.
Dne 13.10. proběhloVinobraní, tedy zábava pro všechny naše obyvatele s tradičními
vinnými balíčky, lákajícími k utržení.
Dne 20. října proběhlo v areálu Na Baště slavnostní předání hasičských
automobilů. Jsou jimi nový automobil Ford Transit a po celkové renovaci veterán
Praga RN. Starosta obce Martin Chvojka spolu se starostou SDH Janem Karlem
a velitelem JSDH Pavlem Sekou připravili pro aktivní členy SDH krásné dárky
a pro ženy také květiny. Poděkování všem bylo na místě, neboť se chodu SDH
i JSDH věnují ve svém volném čase. Zvláštní poděkování pak patřilo panu Milanu
Turkovi z Dolních Ředic. Pan Turek se spolu s Pavlem Sekou a Milanem Takáčem
na renovaci „pragovky Máni“ podílel největším dílem. Poděkování zde patří i dalším
nejmenovaným členům, kteří přidali svou ruku k dílu. Motor pragovky je i nyní stále
ještě zdokonalován, je třeba „vychytat mouchy“, a hasiči také do budoucna zamýšlí
dát Máně nový lak. Práce na pragovce tedy nekončí. Zbrusu nový automobil Ford
Transit byl pokřtěn jak se sluší a patří – šampaňským.Tím si pak všichni zúčastnění
také připili na zdraví. Následovala spanilá jízda pro všechny, kteří projevili zájem se
v novém automobilu svézt.

K dalšímu vybavení jednotky v listopadu přibyl také zrekonstruovaný požární
přivěs firmy Agados.
Při rozsvícení vánočního stromku zajistili naši hasiči bezpečnost akce. Dále opět
zajistili Mikuláše, a to jak návštěvy mikulášské družiny v předvečer svátku svatého
Mikuláše v obydlích hodných i zlobivých dětí, tak i mikulášskou nadílku v sále
místního pohostinství.
Dne 27. 12. vyjela jednotka SDH k likvidaci spadlých stromů na silnici Choteč –
Časy.
Dne 5.1.2019 proběhla výroční schůze SDH. Svou účastí nás potěšili i členové
dalších SDH okrsku (jmenovitě Dolní Ředice, Horní Ředice, Poběžovice,
Chvojenec, Holice a spřátelené SDH Dolní Roveň) včetně starosty okrsku pana
Pavla Neumana. Zprávy činnosti SDH za rok 2018 přednesl starosta SDH Jan
Karel, velitel JSDH Pavel Seka a pokladník SDH Dáša Vecková.
V nadcházejícím čtvrtletí čekají členy JSDH periodické školení pro práci
s motorovou pilou, dále školení řidičů a školení zdravovědy. Poslední dvě jmenované
školení budou, stejně jako v minulých letech, opět přístupny veřejnosti – termín
školení bude včas zveřejněn.Všechny členy SDH čeká příprava plesu i tradiční jarní
příprava čarodějnic.
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Stalo se
Halloweenske odpoledne
3. listopadu se v sále obecního pohostinství konal již
tradiční halloweenský karneval pro děti. Že je tato
akce oblíbená potvrdil zcela zaplněný sál. Za doprovodu dospělých si přišlo zatančit a zasoutěžit 70
dětí. Děti si mohly například vyzkoušet let s duchem,
tanec s balónkem, podlézání pod lanem, židličkovanou.
O plný taneční
parket se se svými hity postaral DJ
Míra. Součástí odpoledne byla výstavka vydlabaných dýní. Rozzářené oči
dětí a spokojené úsměvy rodičů jsou
důkazem, že se odpoledne vydařilo.

Posezení se seniory
10 listopadu se v sále pohostinství
sešli naši senioři. Po přivítání, předání
pozornosti nejstarší občance a nejstarším manželům, projevu starosty
obce, následoval kulturní program.
Každoročně kulturní program zahajují

děti z kroužku cvičení pod vedením Martiny Chvojkové, ani letos tomu nebylo
jinak. Pro letošní rok si mladší děti připravily taneční vystoupení s dortíky a přenesly nás tak do cukrárny, starší děti v roli kuchařek a kuchtíků tančily na píseň
z pohádky Buchet je spousta. Následovala bublinová show Matěje Kodeše. Nad
jeho umem s nafukovacími bublinami se mnohým z nás tajil dech. Do programu
byli zapojeni i diváci. Sami si mohli na vlastní kůži vyzkoušet, jaké je to být zavřený v mýdlové bublině, či vyzkoušet číslo s bublinou hořící. Vystoupení bylo velmi
povedené. Pan Kodeš dokázat, že je opravdovým mistrem ve svém oboru. Jsme
rádi, že se již stalo milou tradicí, že se na kulturním programu sami přímo podílejí
zástupci z řady zastupitelů a hasičů. Letos si připravili amatérskou dramatickou
parodii známe ruské pohádky Mrazík. Vystoupení sklidilo patřičný obdiv a ohlas
a jsme zvědavi, čím nás překvapí
příště. Večerem provázela hudební kapela Renonc, při jejichž repertoáru, sestavených převážně
lidových písní, si mnozí i zazpívali.
V závěru večera nechybělo losování tomboly. Štěstí se při losování první ceny tomboly usmálo na
paní Naďu Pražanovou, která si
odnesla krásný kávovar.

Adventní dílna
Blížící se vánoční svátky jsme započali 1. prosince již 8. Adventní dílnou v místním pohostinství. Za podpory Obecního úřadu jsme pro návštěvníky připravili
mnoho dekorací, ozdob a tvoření. Děti si mohly vytvořit krásné vánoční přání,královskou korunku, nebo si nechat namalovat obrázek na obličej. Návštěvníků
bylo mnoho a těm co se
nechtělo tvořit, si poseděli a popovídali u svařeného vína a výborného cukroví.
Děkujeme všem, kteří
nám ve svém volném
čase pomáhali, moc si
toho vážíme. Přejeme
hodně zdraví do Nového roku.
Dáša a Hela
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Rozsvícení vánočního stromu
Na první adventní neděli, která letos připadla na
neděli 2. prosince se u nás v obci rozzářil vánoční strom, tímto ještě jednou děkujeme rodině Maixnerovým, která vánoční strom pro
letošek obci věnovala. V programu vystoupily
chotečské děti s písní Čas vánoční. Nechyběl
tradiční, krásný betlém ze sena, čaj a svařené
víno na zahřátí, který v letošním deštivém počasí uvítali mnozí z nás. V sále pohostinství byla
k zhlédnutí výstavka z adventní dílny.

Vítání občánků
25. listopadu přivítal starosta obce tři nové občánky. Samuela Heska, Petra
Řeháka a Marty Huška. Děti obdrželi od obce finanční dar ve výši 4000 Kč,
medvídka. Nechyběl slavnostní slib, přípitek a 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.

Turnaj v šipkách, kulečníku a stolním tenise
Letošní turnaj se konal v pátek 28. prosince, nesl ve velmi přátelské atmosféře.
Zúčastnilo se ho 46 aktivních, převážně přespolních hráčů, což je doposud
rekordní počet. Děkujeme všem za přízeň a zároveň věříme, že v příštích
ročnících se turnaje zúčastní i více chotečských borců.
A zde je žebříček nejlepších:
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Šipky muži
1. místo – Podstata Lukáš
2. místo – Mládek David
3. místo – Maroši Vojtěch
Stolní tenis
1. místo – Podstata Lukáš
2. místo – Bulis Zdeněk
3. místo – Špecík Josef

Šipky ženy
1. místo – Maroši Gabriela
2. místo – Řezníčková Martina
3. místo – Kindlová Iveta
Kulečník
1. místo - Kučera Vladimír
2. místo – Pražan Tomáš
3. místo – Schejbal Jiří

Bude se konat
IX. Hasičský ples

Sbor dobrovolných hasičů Choteč vás srdečně zve na v pořadí již devátý ples,
který SDH v sále místního pohostinství v Chotči pořádá. Letos v termínu sobota
26. ledna od 19:30 hodin. K tanci a poslechu již poněkolikáté zahraje oblíbená
karlovarská skupina Sympaťáci, o níž je známo, že opravdu umí zábavu rozparádit.
Opět pro vás bude připravena bohatá tombola, lákající k zakoupení nejednoho
losu. Vstupenky na ples si můžete zakoupit v obecním obchodě u pohostinství,
případně u členů SDH, kteří vás s nabídkou vstupenek navštíví ve vašich domovech.
Nebo samozřejmě také na místě v den konání plesu. Těšíme se na vás.

XIX Reprezentační ples Svazku obcí Loučná

Svazek obcí Loučná vás srdečně zve na XIX. reprezentační ples, který se bude
konat v pátek 22. února od 19:30 v obci Kostěnice. 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
23. února od 15:00 hodin v sále pohostinství v Chotči. Těšit se můžete na
soutěže o sladké odměny a diskotéku.

XVI. Reprezentační ples Obce Choteč
Obec Choteč Vás srdečně zve na XVI. reprezentační ples Obce Choteč, který se
bude konat v sobotu 2. března od 19:30 hodin 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.
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Výročí
Narození
V listopadu se rodičům Kamile Baladové a Janu Baladovi narodila dcera Sofie.
Gratulujeme a přejeme hodně zdraví.

Blahopřejeme
Svá jubilea oslavili a oslaví:
Leden
Únor
Kosinová Jarmila
Poborská Bohunka
Čapek Jaroslav
Pithardt Josef
Nešetřil Radek
Hálová Alena
Šťastný Jaroslav

Březen
Slabá Hana
Hendrychová Marie

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