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Každé úterý v červenci od 18:00 v klubovně
(2. července 9. července, 16. července, 23. července, 30. července)

Zábavná francouzská konverzace a večerní promítání francouzských ﬁlmů
Pátek 12. července
Pouťový víkend v Chotči
Animační dílna 15:00 až 18:00
Kapela Vousy 20:00 až 21:30
Premiéra s živou hudbou 21:30
Sobota 27. července až neděle 28. července
Víkendová dílna cchi-kungu u rybníka
Sobota 27.7. 10:00 - 17:00
Neděle 28.7. 10:00 - 13:00
Neděle 28. července od 14:00 u rybníka
Chotečský triatlon
změna termínu vyhrazena
Úterý 6. srpna až čtvrtek 8. srpna vždy od 18:00
Hostinec U Šulců / případně venku
POVÍDÁNÍ O VODĚ - “OKOUNĚNÍ”
Přednášky s odborníky na téma voda
Pátek 9. srpna až sobota 10. srpna
Hudebně-dramatický festival Kočí v Chotči - 24. ročník

Jménem všech zastupitelů přejeme občanům Chotče, letním hostům
a chalupářům krásné prožití letních dnů a mnoho prázdninových a dovolenkových
zážitků.
Chotečský občasník-Vydává obec Choteč,129, 507 81, IČ:00578347 v nákladu 100 výtisků

Revitalizace objektu bývalých zemědělských staveb
V dubnu probíhala jednání s ﬁrmou ZAS Mlázovice o spolupráci ve věci zlikvidování zemědělských staveb,
které již neplánují využívat k podnikatelským účelům i vzhledem k tomu, že část pozemků, na kterých
je areál situovaný, je v majetku obce. Na tyto stavby byl vypsán dotační titul na regeneraci brownﬁeldů
pro nepodnikatelské účely. V plánu bylo demolice a likvidace starých budov, které jsou postaveny na
obecních pozemcích a nově vzniklý prostor by bylo možné následně využít pro jiné nekomerční využití ve
smyslu podmínek poskytnutí dotace. Bohužel nedošlo k dohodě s ﬁrmou ZAS Mlázovice a žádost o dotaci
tento rok nemůžeme podat. Budeme se i nadále snažit o dohodu k oboustranné spokojenosti řešení
neuspokojivého stavu areálu. Ve své podstatě je zájem jeho likvidace potvrzený i ZAS Mlázovice,
ale nedošlo ke koncenzu nutné spoluúčasti ﬁnančního podílení se na zamýšlené realizaci. Shodně dosud
nejsou vyřešené podmínky vedoucí k uzavření potřebného nájemního vztahu, kdy obec musí postupovat
s péčí řádného hospodáře a zásadním problémem bránícím uzavření smlouvy je shoda na určení výše
nájemného.

Vodovod
Obec na jaře začala jednat o možnosti
zbudování přivaděče pitné vody, který by
byl napojený na vedení vody od VOS
Jičín procházející okolo Mlázovic na
Lužany. Podali jsme žádost o napojení
na tento vodovod. Žádost byla bohužel
prozatím zamítnuta. Důvodem je
rekonstrukce úpravny vody v Lázních
Bělohradě, která bude probíhat do roku
2021. Poté můžeme zkusit podat žádost
znovu a ﬁrmou VOS Jičín bude
rozhodnuto, zda obec připojí na veřejný
vodovod. Do uvedeného termínu není
schopna VOS Jičín vydat souhlasné
či odmítavé stanovisko. Patrně se tedy
obec v rámci snahy o zajištění
centrálních dodávek vody bude obec
orientovat řešením v možnosti zhotovení
hlubinného vrtu, úpravny a akumulační
nádrže. Tato varianta je technicky
i investičně náročnější a pro úspěšnost
musí být dosaženo též uspokojivých
výsledků pomocí zkušebních vrtů
a záměr musí být schválen vodoprávním
úřadem. Vlastní realizace je opět
podmíněna úspěšností získání
dotačních prostředků. V této chvíli
se ale jedná o jedinou možnost řešení
reﬂektující potřeby občanů a stav věcí..

Veřejné zastupitelstvo konané dne
20.6. 2019
Zastupitelé na červnové schůzi odsouhlasili
závěrečný účet za rok 2018, schválili smlouvu na
zasíťování budoucích stavebních pozemků, smlouvu
o poskytnutí neinvestiční dotaci pro SD Jednota
v Chotči a příkazní smlouvu na obnovu polních cest
s alejemi.
Žádost o dotaci na hasičské auto nebyla
zkompletována včas a nebyl dodržen termín
podání žádost. Pro podání žádosti
se nepodařilo získat od SDH Choteč všechny
potřebné podklady. Bude-li i nadále ze strany
hasičů zájem o nové auto, pokusíme
se o dotaci požádat v dalších letech.
Obec podala dvě žádosti na opravu hřbitovní zdi,
z nichž jedna byla zamítnuta a na rozhodnutí druhé
se ještě čeká.
Novým starostou od 1.7. 2019 byl zvolen
Ing. Jiří Kaplan a ve funkci místostarosty
nastoupí Jana Lopatová.
Tímto bychom za všechny stávající zastupitele
rádi poděkovali dosavadnímu starostovi
Mgr. Ladislavu Grohovi za jeho několikaletou
práci pro obec a odvahu, se kterou vkročil
do spousty nových projektů.

Zabezpečení kostela

Probíhající oprava obecního domu č.p. 36

V dubnu byl nainstalován do kostela bezpečnostní a požární systém ochrany od ﬁrmy Jablotron, která
nabídla nejlepší cenu z oslovených ﬁrem panem Pavlem Millerem. Jedná se o elektronický zabezpečovací
systém, který spustí alarm při neoprávněném vniknutí do objektu (loupeži), a zároveň díky kouřovým
a teplotním čidlům varuje před případným požárem. Celý systém je napojen na bezpečnostní centrum,
které objekt nepřetržitě střeží, a v případě poplachu zajistí výjezd zásahové jednotky.
Díky instalaci zabezpečovacího zařízení došlo k navrácení dvou cenných obrazů do kostela, které byly
právě z důvodu bezpečnosti uloženy v bělohradské farnosti.
Dalším dlouhodobějším výhledovým cílem bude oprava ciferníku na věžních hodinách, který již přestává
být čitelný a nátěr střechy kostela.
Obec založila veřejnou sbírku na opravu chotečských varhan v kostele. V loňském roce byl zpracován
posudek na aktuální stav varhan. Bylo zjištěno, že pro jejich uvedení do provozu by bylo nutné investovat
do jejich oprav částku pohybující se v několika stech tisíc korun. kromě sbírky budeme sledovat možnost
získání dalších ﬁnančních prostředků z dotací na jejich opravu.

Obecní dům, konkrétně jeho část určená pro technické zázemí a garáž pro traktor a další techniku, je nyní
ve fázi přípravy na kolaudaci.
V přední části domu probíhá oprava bytové jednotky v původním rozvržení. V květnu ﬁrma PFT dodala nová
plastová okna, byla vyměněna střešní krytina se střešními okny. Uvnitř domu probíhá výměna
elektroinstalace, výměna dveří a rekonstrukce koupelny. Nové schodiště, které vyrobil pan Zdeněk Kraus,
vede do podkroví technické části. Na tyto půdní prostory necháme zpracovat projekt na další bytovou
jednotku.

Rekreační hřiště
Ke klubovně byl v červnu na druhý pokus položen
kabel elektrické energie do země. Původní
nadzemní vedení po sloupech bylo odstraněno,
protože kolidovalo jak se vzrostlými jehličnany,
tak s novým workoutovém hřištěm.
Po loňské terénní úpravě v okolí klubovny, kde
byla položena zámková dlažba, je v plánu
výstavba zastřešené dřevěné pergoly. V tomto
prostoru bude v uzamykatelném prostoru gril
a udírna s dřevěným posezením, která bude
využívána jak pro veřejné akce tak bude
k dispozici občanům Chotče například
pro soukromé oslavy.

Stavební pozemky
Dlouho očekávaná povolení na stavbu infrastruktury
nových stavebních parcel obec v červnu získala od
všech úřadů. Na veřejné schůzi zastupitelstvo
odhlasovalo podepsání smlouvy s ﬁrnou ISOTRADE,
která vyhrála výběrové řízení a v následujících dnech
dojde k předání staveniště. Dále ještě pracujeme na
získání katastrálního rozhodnutí a zajištění zdrojů
vody pro parcely.

Územní plán
Místní obchod bude uzavřen v termínu
od 1. 8. do 18. 8. 2019 z důvodu
dovolené.

Údržba obecních dřevin a lesa

Do konce roku 2019 by měl být vyhotoven nový
územní plán, kde budou deﬁnované jednotlivé
oblasti obce a jejich určení. Na veřejných
zastupitelstvech bude prostor pro vyjádření
návrhů od jednotlivých občanů. Taktéž mohou
námitky a připomínky k územnímu plánu podávat
písemnou formou.

V dubnu provedl místostarosta odborný prořez dřevin na veřejném prostranství v obci.
Již v minulém čísle jsme předeslali, že na podzim mezi dušičkami a adventním koncertem v kostele je
v záměru kácení lip u vchodu do kostela a dvou smrků stříbrných u hřbitovní zdi.
V letošním roce je také naplánována nová okrasná výsadba okolo památníku obětí 1. světové války
na návsi. Bude se jednat o trvalkovou výsadbu s převážným zastoupením nízkých okrasných travin.
Vzhledem ke kůrovcové kalamitě je komplikovaný stav v obecních lesích. V lokalitě na Kamensku (Sůvy),
kde je převažující dřevinou smrk ve stáří odpovídající obmýtní těžbě, bylo přistoupeno k plošné strojové
těžbě napadených stromů, které vykazovaly příznaky přítomnosti napadení v loňském roce a v letošním
jaru. Těžba byla v rozsahu čítajícím více než 200 kubických metrů kulatiny. Dosud probíhá vyvážení kulatiny
z lesa, následný odvoz pořezové kulatiny na pilu a jejím odprodejem a také distribuce palivového dřeva
zájemcům. Bohužel namnožení škůdce v tomto lese a jeho okolí je masivní, stejně se projevuje nepříznivý
vývoj počasí v tomto ohledu a tyto faktory následně způsobují napadení dalších dosud zdravých stromů.
které bude potřeba průběžně těžit. Proces opětovného zalesňování je naplánován na podzim 2020
v případě, že budou příznivé vláhové podmínky pro výsadbu a také její dostupnost v lesních školkách.
Předpokladem je rovněž vybudování systémů oplocenek před započením vlastní výsadby. Druhová skladba
bude určena přiděleným lesním hospodářem. V lokalitě Třešničky již téměř smrk není zastoupen, ale bude
potřeba průběžně cílit na obhospodařování lesa ve smyslu výchovy lesního porostu,
který je v neuspokojivém stavu.

Sportovní léto
Pro aktivní odpočinek a relaxaci je pro zájemce
k dispozici tenisový kurt. Klíče je možné vyzvednout
u správce hřiště pana Filipa Krišpína, čp. 124
(přes silnici u kurtů). V nabídce je také využití hřiště
na petanque. Vybavení pro petanque lze zapůjčit
také u pana Krišpína. Možnost zahrát si stolní tenis
je možné v hospodě v úterý, v pátek a v sobotu
od 19hod.
Vizualizace pergoly u klubovny

Hasičská soutěž v Lužanech - 2. místo pro Choteč
V sobotu 18. května 2019 se chotečtí hasiči zúčastnili okrskové soutěže dospělých v požárním sportu.
Trénink probíhal v odpoledních hodinách a samotná soutěž se konala ve večerních hodinách. V 19hod byl
zavelen nástup a následovaly štafety s překážkami na 4 x 100m ,což obnáší překonání okno, bariéry,
přenesení hasicího přístroje a překonání lávky současně se zapojením hadic. Po setmění se konaly požární
útoky.
Naši hasiči obhájili krásné druhé místo s časem 00:25.49 za požární útok a 1:18,57 za štafetu.
Gratulujeme a přejeme mnoho dalších úspěchů !

Šachový turnaj mládeže v Lomnice nad Popelkou
Děti ze šachové školy v Chotči se zúčastnily další soutěže konané 8.5. 2019 v Lomnici nad Popelkou.
Z celkových 22 soutěžích skončil Matyáš Kulhánek na 8. místě a Hugo Šmika na 12. místě. Gratulujeme.

