Plánované akce
na 2. čtv letí roku
Neděle, 14. dubna 2019 od 16 hod v kulturním sále hostince
Výtvarná dílna na přípravu plakátu pro festival Kočí v Chotči
Sobota, 27. dubna 2019 od 8,30 hod u obchodu COOP
Brigáda na úklid obce v rámci akce UKLIĎME ČESKO
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Oprava místní komunikace “v Habru”
Dlouho plánovaná akce opravy cesty v Habru by měla být letos uskutečněna. V opravě cesty bránilo
neprůchodné potrubí kanalizace. Překážkou je sloup elektrického vedení, který do potrubí byl umístěn
v době, kdy byly dřevěné sloupy nahrazeny betonovými. Celé roky voda z kanalizace tekla mimo potrubí
a vsakovala se do země, což způsobilo podemletí, propad a zvlnění cesty. Zároveň nefunkční kanalizace
mohla způsobovat kontaminaci podzemních vod odpadními. Tento stav byl zjištěn díky kompletnímu
monitoringu kanalizace, která probíhala v minulých letech pod vedením pana Zdeňka Krause a pana
Vlastislava Zapadla. Nyní je naším úkolem dát kanalizaci do funkčního stavu a následně položit
nový povrch komunikace. Tyto práce bude ﬁnancovat ČEZ, jako kompenzaci způsobené škody.

Úterý, 30. dubna 2019 od 18 hod na kopci Habru
Souhrn informací z veřejného
zastupitelstva konaného 26.3. 2019

Pálení čarodějnic

Novým uvolněným místostarostou byl zvolen
všemi hlasy Ing. et Bc. Jiří Kaplan od 1.4. 2019.

Sobota, 11. května 2019 od 8 hod na místním koupališti

Schválení nákupu traktorového nosiče
kontejnerů s příslušenstvím za obecní
traktor v ceně 458 tisíc včetně DPH.

Brigáda na čištění rybníka
Sobota, 1. června od 8 hod
Turnaj smíšených dvojic v míčovém čtyřboji
Neděle, 16. června 2019 od 16 hod v kostele sv. Mikuláše
Koncert Pﬁferaios Lázně Bělohrad
Jan Křtitel Kuchař - chotečský rodák, český varhaník, cembalista a hudební skladatel, narozen
5. 5. 1751 v Chotči v Českém království. Kuchař byl mezi prvními, kdo pochopil génia Mozartovy
hudby a začal ji propagovat. Zemřel dne 18. 2. 1829 v Praze v Rakouském císařství. Pohřben je na
Malostranském hřbitově v Praze Smíchově. Letos si připomínáme 190 let od jeho úmrtí. Při této
příležitosti bude 16. června od 16 hod účinkovat bělohradský pěvecký sbor Pﬁferaios v chotečském
kostele sv. Mikuláše.

Obec získala v roce 2018
přes 1 milion na dotacích
Dotace jsme získali na obecní zaměstnance,
workoutové hřiště a analýzu zátěže bývalé skládky na
Oborníku. Od srpna roku 2017 ﬁrma Vodní zdroje
Chrudim sbírala vzorky z bývalé skládky na Oborníku
vedle kostela. V dubnu jsme obdrželi výsledky ročního
zkoumání a závěr je takový, že tato oblast opravdu
kontaminovaná je těžkými kovy a dalšími
chemikáliemi. Zpráva byla předána na Ministerstvo
životního prostředí, které bude rozhodovat, jak
s touto kontaminací nadále naloží.
Od roku 2015 obec na dotacích získala 1,85 mil.

Městys Mlázovice požádal obec o spoluúčast
na provozu sběrného dvora částkou 20 tisíc
ročně. Zastupitelstvo schválilo příspěvek
a občané tak mohou odpad nadále vozit
do sběrného dvora v Mlázovicích.
Roční příspěvek pro Český svaz včelařů
ve výši 4 500,- Kč byl schválen.
Schválení věcného břemene ČEZ za pokládku
inženýrských sítí bylo odloženo v lokalitě
předpokládané výstavby nových rodinných
domů. Obec nechá vypracovat odhad ceny
za metr pokládky.
Na mimořádné veřejné schůzi konané
11. 4. 2019 usnesení na výběr dodavatele
na zasíťování stavebních pozemků nebylo
schváleno.

Kůrovcová kalamita v obecním lese - palivové dřevo pro zájemce
Závěrem bychom jménem všech zastupitelů
chtěli popřát občanům Chotče veselé Velikonoce

Chotečský občasník-Vydává obec Choteč,129, 507 81, IČ:00578347 v nákladu 100 výtisků

V obecním lese probíhá těžba smrkového dřeva, které je napadené kůrovcem. Část bude převezena na pilu
Jiří Hartman, kde se zpracuje na trámy a prkna. Obec toto stavební řezivo následně uskladní pro budoucí
potřeby obce, případně bude připraveno k prodeji zájemcům z řad veřejnosti. Ostatní, palivové dřevo
je možné odkoupit v ceně 500,- Kč za plnometr s dovozem v rámci obce Choteč. Máte-li zájem o palivové
dříví, je možné objednat u místostarosty p. Kaplana v úřední dny na OÚ nebo na tel.: 737 126 754.
Po vykácení napadeného dřeva je plánované opětovné zalesnění, na které je v současnosti možné získat
od Ministerstva zemědělství dotace.

Personální změny

Čistička odpadní vod

Bývalému místostarostovi panu Zdeňku Krausovi patří velké díky za intenzivní a obětavou práci
pro obec. Nově zvolený místostarosta přebírá jeho agendu včetně dalších záležitostí administrativního
charakteru běžného provozu obce a projektů týkajících se rozvoje obce. Obecní zaměstnance již
nemůže obec využívat. Z tohoto důvodu budeme využívat zájemce na dohodu o provedení práce,
na další akce budou pořádány dobrovolné brigády.

V současnosti probíhají jednání s odborníky v rámci zastupitelstva o dalším postupu v oblasti čištění
odpadních vod v obci. Možností je několik a zastupitelstvo bude vybírat tu nejvhodnější variantu.
O výsledcích jednání budou občané informováni. Vzhledem k tomu, že nakládání s odpadními vodami se
týká všech majitelů nemovitostí, které je produkují a pravidla se postupně zpřísňují, tak se jedná
o poměrně důležitou záležitost dlouhodobého rámce, kdy má obec zájem pomoci s adekvátním řešením
situace občanům

Oprava hřbitovní zdi

Areál ZAS Mlázovice v Chotči

Na jaře letošního roku byly podány žádosti
o poskytnutí dotací na opravu, renovaci částí
hřbitovních zdí. V případě jejich poskytnutí
budou v letošním roce zahájeny v této věci
stavební práce, kdy se počítá i s bezbariérovým
zpřístupněním hřbitova a potažmo kostela pro
imobilní návštěvníky.

V souvislosti s dlouhodobým neutěšeným stavem
střediska ZAS Mlázovice v naší obci a také rovněž
díky tomu, že část tohoto areálu je polohována
na pozemcích ve vlastnictví obce jsme přistoupili
k jednání se zástupci ZAS Mlázovice za účelem
řešení tohoto stavu. Aktivně probíhá ze strany
obce snaha najít přijatelná řešení již déle než rok.
Jednou z možností, která se rýsuje, je využití
dotační výzvy MMR na odstranění podobných
dlouhodobě nevyužívaných objektů.

Kácení lip na hřbitově
V rámci dalších možností oprav hřbitovní zdi hlavně ze západní strany, kde je zeď v nejhorším stavu,
je nutné pokácet obě lípy u vchodu do kostela. Uvedené lípy malolisté nejsou po zmlazovacích zásazích
v minulosti v optimální zdravotní bezpečnostní kondici. Hlavním důvodem rozhodnutí o jejich
pokácení je ovšem jejich působení na hřbitovní zeď v jejich sousedství. Lípy nejen narušují
svým mocným kořenovým systémem předmětnou pískovcovou zeď, ale zejména působí ve
vyvýšené poloze svého růstu na statiku zdi. V olistěném stavu dosahují jejich nadzemní části
hmotnosti několik tun
a významně též ovlivňují hydrologický režim v místě samém a přirozeně způsobují i kolísavé změny tlaku
na zeď během roku. Obec má v záměru usilovat získat dotace v dalších letech na opravu této i dalších
částí hřbitovní zdi. Bohužel v místě okolí růstu lip je statický stav zdi nejhorší a bez odstranění lip by
případná oprava nebyla dlouhodobě smyslná. Současně se namísto lip plánují vysadit náhradní dřeviny.
Vzhledem k pravidlům pro kácení dřevin, provozu hřbitova a technické náročnosti provedení je předběžný
termín jejich odstranění kalkulován v období cca 10. 11.-10. 12. 2019.
Souběžně budou odstraněny i dva smrky pichlavé (stříbrné) rostoucí u hřbitovní zdi na vnější straně v těsné
blízkosti silnice z obce na Mlázovice. Růst těchto smrků koliduje s nadzemním elektrickým vedením. V
sousedství těchto smrků dále od elektrického vedení roste dvoukmenná borovice, ze které se poté stane
dominantní.

Žádost o příspěvek na provoz místní
prodejny
Obec v lednu zažádala od Královéhradeckého kraje
o příspěvek na provoz místní prodejny, který je
dlouhodobě ztrátový. Bohužel obec dotaci nezískala,
ale v dubnu bude vyhlášena další výzva, na kterou se
obec Choteč opět přihlásí s novou žádostí. Mezi
priority obce patří nadále zachování provozu prodejny.

Provozní doba místního obchodu
o Velikonocích
Pátek
Sobota
Neděle
Pondělí

ZAVŘENO
do 12h
ZAVŘENO
ZAVŘENO

Výzva občanům
Na místo pálení čarodejnic je možné vozit
výhradně dřevitý odpad vzniklý při
udržovacím řezu nebo kácení dřevin.
Není tedy možné navážet jiný odpadní
materiál v souladu s ustanovením Zákona
o odpadech a sankcích vyplývajících z jeho
porušení.
Pro ostatní odpady, které se neslučují
s uvedeným materiálem, který je zde možné
odložit, je dostatek jiných legálních
možností jeho likvidace. (nádoby na tříděný
odpad, individuální popelnice pro směsný
odpad, odevzdání na sběrných dvorech
v Mlázovicích a Nové Pace).
Za odpovědnou likvidaci odpadů
je odpovědný jejich původce

Vypracování studie realizace
centrálního vodovodního řádu v obci
V souvislosti s opakovaným problémem nedostatku
vody ve mnohých studních bylo přistoupeno k zadání
vypracování studie proveditelnosti centrálního
vodovodního řádu v obci, včetně zpracování možností
zajištění zdroje vody do tohoto systému.

Šachisté z Chotče postoupili do krajské soutěže
Dospělí šachisté za Choteč vyhráli regionální přebor a postupují do krajské soutěže.
Mladší žáci se poprvé vypravili 16. února 2019 na šachový turnaj mládeže v Libštátě, kde nejlépe
uspěl Matyáš Fürst z Chotče na krásné 8. příčce z 26 účastníků. Byla to velmi užitečná zkušenost pro
všechny chotečské začátečníky.
Jen tak dál !

