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Z úřadu a zastupitelstva
12. 8. 2020
Starosta obce informoval zastupitele o ukončení stavebních akcí – Rekonstrukce
kuchyně v Obecním pohostinství a vybudování chodníku a úpravě prostranství
před Mateřskou školou.
Na rekonstrukci kuchyně získala obec dotaci od Pardubického kraje z programu
Obnovy venkova ve výši 80 000 Kč.V kuchyni byla provedena nová vodoinstalace
a elektroinstalace a nové obklady a dlažby.
Na prostranství u Mateřské školy byl vybudován nový chodník z důvodu větší
bezpečnosti při pohybu u autobusové zastávky.
Starosta obce informoval zastupitele o plánované stavební akci Chodník podél
komunikace směrem na Dolní Ředice. Je připraven projekt a je v jednání stavební
povolení. Na tuto akci by obec chtěla požádat o dotaci ze Státního fondu
dopravní infrastruktury.
Starosta obce informoval zastupitele o získané dotaci na provoz Smíšeného
zboží v obci ve výš 52 000 Kč.
Zastupitelstvo obce schválilo dotaci pro JSDH Choteč ve výši 30 000 Kč na
vybavení jednotky. Budou pořízeny zásahové obleky a ochranné pomůcky.
Starosta obce informoval zastupitele o plánované brigádě 5.9. 2020.

Omezení kulturních akcí v naší obci z důvodu
COVID-19
Starosta obce oznamuje, že z důvodu nepříznivého vývoje COVID 19, vládních
opatření a ochrany vašeho zdraví, nebudou až do odvolání konány žádné kulturní
akce v naší obci (Vinobraní, Halloween pro děti, Posezení se seniory,
Adventní dílna).
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Volby do krajských zastupitelstev a senátu
2. 10. – 3. 10. 2020 proběhly volby do zastupitelstev krajů a senátu.
Výsledky voleb do krajského zastupitelstva
V naší obci volilo 112 z 270 voličů a bylo odevzdáno 112 platných hlasů.
ANO 2011
26 hlasů
ODS a TOP 09
26 hlasů
Starostové a nezávislí
16 hlasů
3PK – Pro prosperující Pardubický kraj
16 hlasů
Česká pirátská strana
9 hlasů
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
9 hlasů
Koalice pro Pardubický kraj
4 hlasy
Trikolóra a hnutí občanů a Strana soukromníků ČR
2 hlasy
Komunistická strana Čech a Moravy
1 hlas
Mladí pro Pardubický kraj
1 hlas
VÝCHODOČEŠI
1 hlas
Demokratická strana zelených – ZA PRÁVA ZVÍŘAT 1 hlas
Výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR
V naší obci volilo 91 z 270 voličů a bylo odevzdáno 85 platných hlasů.
1. Jiří Matoušek
3 hlasy
2. Josef Lukášek
4 hlasy
3. Drahoslav Chudoba 4 hlasy
4. František Mencl
15 hlasů
5. Jan Grulich
3 hlasy
6. Miroslav Antl
24 hlasů
7. Jana Drejslová
22 hlasů
8. Vladmía Lesenská
10 hlasů

Hasiči
V jarní koronavirové době pomáhali členové JSDH dle požadavků HZS a za
výpomoc obdrželi poděkování a stuhu od hejtmana našeho kraje Martina
Netolického. A také díky pravidelné dezinfekci veřejných prostranství v obci,
které JSDH v nejkritičtějším období pravidelně prováděla, byla našimi obyvateli
a příznivci nominována na výhru sudu věnovaného pivovarem Kozel. Sud jsme
obdrželi a společně jsme jej pak v areálu Bašta vypili.
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V průběhu minulého pololetí proběhla také servisní prohlídka nového vozu Ford
a opravdu radost máme z toho, že náš renovovaný veterán Praga RN prošel
po cca 30ti letech technickou kontrolou. Díky tomu jsme mohli s oběma vozy
reprezentovat na akcích, které proběhly v září.V sobotu 12. září na oslavách 145.
výročí SDH Holice a v neděli 13. září na Retroměstečku.

Ale bohužel nejen koronavir jednotku v minulém pololetí zaměstnal. Jistě si
všichni pamatujete záplavy, které přišly v pondělí 29.6. JSDH vydatně pomohla
v Dolních Ředicích a v Dolní Rovni. Někteří členové jednotky pomáhali při boji
s vodním živlem i s likvidací škod do časných ranních hodin.
V červnu proběhlo v areálu Bašta další praktické cvičení – tzv. odborná příprava.
Zúčastnilo se všech 8 jednotek okrsku a téma bylo zdravověda, únik nebezpečných
látek a praktický nácvik doplnění cisteren.

Také v naší obci nás je vidět. Vyrobili jsme super plavidlo pod názvem „Hasiči
na dovolené“, které jsme předvedli na obecní Neckyádě. Opékání buřtíků nebo
rybaření na plovoucím člunu se hasičským dovolenkářům vydařilo a nepotopili
se. Dále jsme obecním zastupitelům vypomohli při zářijové sobotní brigádě
zaměřené na protipovodňová opatření. A v neposlední řadě přišla naše pomoc
také při volbách.
Pořádání Vinobraní letos zabránil nouzový stav a také Hasičský ples v roce 2021
je touto situací ohrožen.
Čtete-li rádi příspěvky s výčtem našich činností, možná Vás láká přidat se k nám.
Rádi bychom přijali také nové členy do jednotky. Nebojte se oslovit kohokoliv
z našich hasičů nebo přímo velitele JSDH pana Pavla Seku.
Práce dobrovolných hasičů je nezbytností a v případě nouze pro každého
postiženého požehnáním. Nyní vás chceme seznámit s možností hlasovat pro
naše spřátelené kamarády hasiče s JSDH Dolní Rovně, kteří se stali finalisty 10.
ročníku Ankety dobrovolní hasiči roku. Hlasovat pro ně můžete do 20.10. na
www.adhr.cz/hlasovani.
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Stalo se
Prázdninový pobyt na Benecku
I letos jsme pro děti uspořádali prázdninový pobyt.Tentokrát se naším cílem stala
chata Mája na Benecku. V krásném prostředí „vzdušných lázní Krkonoš“ jsme
strávili skvělý týden. Letošním tématem byl Klíč k Lufťákově pevnosti dle motivu
soutěžní hry pevnost Boayard. Po celý týden děti v teamech sbíraly dukáty, klíče,
získávaly indicie, které si vysloužily za splnění soutěžních etap. Výsledné heslo
z indicií je dovedlo až k vysněnému pokladu.
Neplnili jsme ale jen táborové etapy. Uspořádali jsme pro děti Talentmánii,
karneval, vyráběli jsme pískové mandaly, malovali na trička. Také jsme navštívili
Farmu huculů, prozkoumali Lufťákovu stezku, hráli míčové hry…
Prožili jsme zkrátka další krásný prázdninový týden se skvělými dětmi v překrásné
krkonošské krajině.
Kladné ohlasy od Vás i dětí jsou pro nás motivací uspořádat další prázdninový
pobyt příští rok. Již se nám hlásí první zájemci. Pobyt bude v termínu 31. 7. 2021
– 7. 8.2021. Místo – Penzion Krásná na hranicích Českého Ráje a Jizerských hor.
Pro více informací a případnou rezervaci místa a přihlášku se obraťte na Martinu
Chvojkovou. Kapacita je 27 dětí a již se místečka pomalu plní.
Už teď se na všechny malé i větší táborníky moc těšíme.
Martina Chvojková, Monika Dlabová a Tomáš Chvojka

7

Neckyáda
Každý rok se s prázdninami loučíme akcí Neckyáda, ani letos tomu nebylo jinak.
Další ročník se na rybníčku Bašta konal v sobotu 22. srpna. Stejně jako každý rok
ani letos, nebyla 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: Člověče nezlob se, Dračí loď, Simpsonovi, Perla z Chotče, Baba Jaga
a Ivan, Tři veteráni a Hasiči na dovolené.

Ve velké konkurenci stupně vítězů obsadili:
1. místo – Tři veteráni (Pepík, Klára a Dáša Veckovi)
2. místo – Člověče nezlob se (Kristýna a Matyáš Chvojkovi a Nikola a Filip Bidlovi)
3. místo – Dračí loď (Tonda, Matěj a Honza Hendrychovi)
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Plavba v Neckách
Tato kategorie byla rozdělena do třech podkategorií a umístění bylo následující.
Dětská kategorie v kombinaci s dospělými
1. místo – Tonda Hendrych s Janem Hendrychem
2. místo – Lukáš Karlík s Miloslavem Fialou
3. místo – Pepík Vecek s Lukášem Veckem
Dospělá kategorie:
Juniorská kategorie:
1. místo – Jan Hendrych
1. místo – Radek Nešetřil
2. místo – Tomáš Chvojka
2. místo – Matěj Hendrych
3. místo – Lukáš Vecek
3. místo – Ella Vejvodová
Suchou nohou přes rybník:
Dospělá kategorie:
1. místo – Jiří Chvojka
2. místo – Ondra Štusák
3. místo – Nikola Košťál

Dětská kategorie:
1. místo – Kristýna Chvojková
2. místo – Matěj Hendrych
3. místo – Filip Bidlo

Brigáda
V sobotu 5.9.2020 proběhla v naší obci plánovaná brigáda, které se zúčastnily
zástupci zastupitelstva obce, členové JSDH Obce Choteč a dobrovolníci z řad
spoluobčanů naší obce.
Při brigádě byly prořezány stromy a keře podél vodního toku v obci.

Vítání občánků
13. září přivítal starosta obce nového občánka. Je jím Adam Svoboda rodičů
Nikoly Pinčekové a Zdeňka Svobody
Starosta obce předal rodičům finanční dar ve výši 4 000 Kč. Po slavnostním slibu,
následoval přípitek a kytice pro maminku. Slavnostní atmosféru dotvořilo pásmo
básní v podání Kristýny Chvojkové, Nikoly Bidlové a Elly Vejvodové. Přejeme
Adámkovi a rodičům spoustu radostných chvil.

Děkujeme všem, kteří pomáhali, podíleli se na přípravě a organizaci celého
odpoledne a také všem soutěžícím a návštěvníkům této akce.

Rybářské závody pro děti a dospělé
V sobotu 3. 10. se konaly Rybářské závody pro děti a dospělé. Na závodech
vládla pohodová atmosféra, rybářům se dařilo, počasí přálo a zde je přehled těch
nejúspěšnějších:
Dospělí:
Děti:
1. místo Jan Teichman
1. místo Filip Pražan
2. místo Lukáš Vecek
2. místo Matěj Hendrych
3. místo Jiří Doležal
3. místo Jan Bartel
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Bude se konat
Cvičení dětí v Chotči
Již dvanáctým rokem pokračuje v naší obci pohybová průprava pro děti pod
vedením Martiny Chvojkové.
Rozvrh: pondělí: 16:00 – 16: 45 děti od 2,5 do 4 let
17:00 – 18:00 předškolní a mladší školní děti od 6 ti let
S sebou vhodné oblečení a obuv do tělocvičny i na ven, pití v plastové lahvi.
Dodržuji nařízení vlády. Rodiče vstup do šatny prosím s rouškou, cvičíme bez
roušek. Po každém cvičení tělocvičnu a cvičební pomůcky dezinfikuji. Cvičíme
v maximálním počtu 10 dětí.
Kroužek je zdarma.
Martina Chvojková

Rozsvícení vánočního stromu
a Mikulášská nadílka
Zveme Vás na zahájení adventního času a rozsvícení vánočního stromu v naší
obci v neděli 29. listopadu v 17:00 hod. Rozsvícení vánočního stromu bude
spojeno s venkovní Mikulášskou nadílkou pro děti.
Věříme, že budeme moci alespoň tuto akci uspořádat.
Těšíme se na Vás.
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Narození
Rodičům Zdeňkovi Svobodovi a Nikole Pinčekové se v květnu narodil syn Adam
V září se rodičům Pavlovi Spěvákovi a Monice Strakové narodil syn Antonín.
Dalším zářijovým miminkem je Štěpán rodičů Zdeňka a Elišky Kamenických.
Gratulujeme a přejeme hodně radostných chvil.

Výročí

Svá jubilea oslavili a oslaví:
Srpen
Květen
Novotný Tomáš
Spěváková Helena
Blažek Vladimír
Čapková Jana
Hladík Miroslav
Červen
Kořínek Jaroslav
Karešová Hana
Metelková Vlasta
Polák Jiří
Metelka Josef
Hromulák Marián
Mondek Zdeněk
Kašpar František
Udržalová Vlasta
Září
Vlasáková Alžběta
Bergerová Zdeňka
Uhlířová Dana
Spěváková Jaroslava
Kašpar Miroslav
Štros František
Hála Ladislav
Vlčková Marie
Vondroušová Věra
Kašparová Alena
Červenec
Konvalina Radek
Kamenická Eva
Varinský František
Vlček František
Říjen
Koubková Jitka
Němec Martin
Čapková Hana
Hendrych Jan
Řeháková Hana
Uhlíř Zdeněk
Kašparová Libuše
Pecinová Eva
Kořínková Věra
Vlček Josef

Listopad
Drábková Věra
Poborský Jaroslav
Kindlová Anna
Varinská Hana
Pithart Pavel
Slabý Pavel
Prosinec
Jakoubková Helena
Mazalová Jaroslava
Uhlíř Miroslav
Vondroušová Marie
Řeháková Eva
Němec Jaroslav
Bracháčková Veronika
Moravcová Eva
Uhlíř Miroslav

Redakce se omlouvá panu Čapkovi Břetislavovi, který své jubileu oslavil v dubnu
a nebyl uveden v minulém vydání. Chybu napravujeme a gratulujeme.
Z důvodu ochrany osobních údajů GDPR neuvádíme data narození dětí a data narozenin jubilantů.
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Neckyáda: účastníci z domácích plavidel v kostýmech

Neckyáda: po
skončení oficiální
části vznikla nová
disciplína
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