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Chotečský
5.
obšťastník
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás oslovit při příležitosti vydání již 5. čísla chotečského zpravodaje, který neplánovaně vznikl
touto dobou v loňském roce z důvodu okamžité potřeby informovat občany postižené nedostatkem vody ve
studních o nouzovém řešení jejich vážné životní situace.
Od té doby jsme prozkoumali několik cest, jak získat trvalý přísun kvalitní vody do obce. První
cestou byl příslib ﬁrmy Ekomonitor v prosinci 2018, která nám mohla zajistit během tohoto roku hlubinný vrt a
přívod pitné vody do obce, kde by si občané mohli kdykoliv vodu nabrat. Tato akce by byla dotovaná do výše 3,5
milionu Kč. Bohužel, dotaci na vrt jsme neměli šanci získat, protože hned za obcí je vedení veřejného
vodovodu z Lázní Bělohradu na Jičín a ministerstvo nepodpořilo výstavbu nákladného vrtu. Následoval tedy
pokus o získání příslibu napojení vodovodu od VOS Jičín, jak na výstavbu hydrantu, tak na následné zřízení
veřejného vodovodu. Oba pokusy ztroskotaly na tom, že VOS Jičín v dubnu 2019 prozatím odmítla dát obci
kladnou či zápornou odpověď. Další pokus o napojení na vodovod můžeme učinit v roce 2021, po
dokončení rekonstrukce úpravny vody v Lázních Bělohradu a stavu zásob podzemních vod.
Starosta s odborníky diskutovali o další možnosti - zprovoznit staré zkušební vrty ze 70. a 80. let
minulého století. Pátrali jsme do minulosti a hledali jsme záznamy z dávno zaniklých státních podniků a
zjišťovali vlastníky. Bohužel od srpna tohoto roku čekáme na vyjádření Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových ve věci identiﬁkace majitele a následného ucházení se o získání vlastnických práv k těmto vrtům
převodem do obecního vlastnictví. Pokud se obci podaří vrty do vlastnictví získat, musí se nejdříve
dohodnout o právech užívání s vlastníky pozemků, na kterých vrty leží. Následně vrty můžeme otevřít
a znovu udělat veškeré testy kvality vody a vydatnosti vrtu.
Aby obec mohla požádat o dotace na získání
ﬁnanční podpory ve výši cca 80 % vynaložených
nákladů pro zbudování veřejného vodovodu,
musí být zajištěna návratnost a efektivita
vynaložených prostředků. Je spočítáno, že musí
vyjádřit souhlas a závazné stanovisko 160
ekvivalentníc h obyvatel obce (mezi tzv.
ekvivalentní obyvatele se započítávají všichni občané
s trvalým bydlištěm v obci a dále rekreační
nemovitosti, kdy každá z nich má váhu jednoho ekv.
obyvatele). Pokud se nesejde tento počet zájemců,
náklady spojené s výstavbou i následným provozem
vodovodní infrastruktury by byly pro obec neúměrné.
Projekt by pak nemohl být zahájen
a komplexní vodovod v obci by nemohl být
v blízké době realizován.

V současné době je vypsán dotační titul na budování vodovodů a v případě, že by šlo vše optimálně, byla by
realizace celého projektu odhadem záležitostí minimálně tří let.
Občané obce Choteč díky absenci vodovodu patři mezi zbývajících cca 5 % populace ČR, která není
připojena na vodovodní řád. Problémy s dostupností vody ve studních v sušších obdobích postihují
poslední roky menší část našich občanů, ale opakovaně a to v největší koncentraci v oblasti Habru.
Ostatní staré kopané studny většinou mají výdajnost zatím uspokojivou, ovšem vzhledem k tomu, že jímají
vodu z první zvodně, voda z drtivé většiny nevyhovuje parametrům pitné vody (zejména vysokým
obsahem uhličitanu vápenatého a s ním spojenou nadměrnou tvrdostí vody, obecně je také v této vodě
nevyhovující množství hořčíku, voda bývá kontaminována koliformními bakteriemi, dusičnany a dusitany).
Majitelé novějších hlubších vrtaných studen jsou napojeni na druhou zvodeň, která je zatím slušně výdajná,
ale v některých místech jsou problémy s nadlimitním množstvím manganu a železa.

V anonymním dotazníku, který zastupitelstvo obce rozdalo občanům v roce 2017, se pro
zřízení vodovodu ze všech vrácených dotazníků vyslovilo pouze 30 dotázaných. Loňský i
letošní rok byl nepříjemnou zkouškou pro mnoho z nás. Věříme, že budoucnost Vaše i
budoucích obyvatel Vám není lhostejná a sejde se dostatečný počet zájemců o zřízení
veřejného vodovodu, který posune naši obec blíž k civilizaci. Zájemce, kteří jsou rozhodnuti
uzavřít Smlouvu o smlouvě budoucí na vodovodní přípojku, prosíme, aby do 15.11. 2019
odevzdali na Obecní úřad v Chotči (osobně, poštou, vhozením do schránky nebo e-mailem)
podepsaný přílohový tiskopis s vypsanou adresou nemovitosti.

Zasíťování stavebních pozemků
V polovině září začaly zemní práce pro
vybudování technické infrastruktury k
novým stavebním parcelám.
Velké množství zeminy bylo prozatímně uloženo
na cestě u Třešniček (ornice musí být
uskladněna mimo zemědělskou půdu před jejím
konečným využitím). Vzhledem k více než
čtyřnásobnému objemu ornice oproti
vypracované projektové studii byla po splnění
patřičných náležitostí zbývající ornice umístěna
v sousedství Třešniček.

V případě, že se nesejde dostatečný počet
zájemců, bude obec věnovat úsilí vybudování
lokálních rozvodů vody na Habru a v lokalitě
nových parcel, kde je společný vrt s rozvody
nevyhnutelný pro schválení výstavby rodinných
domů.

Takto uskladněná ornice musí být zajištěna proti
erozi a zaplevelení.
O jejím konečném využití bude rozhodnuto do
jednoho roku. Pravidla nakládání s ornicí jsou
striktně daná zákonem, ornice nesmí být
předmětem prodeje a veškeré náklady související
s jejím převozem a následným terénním
rozložením jdou na vrub investora, tedy obce.
V současnosti je provedená skrývka ornice,
byl proveden zákonem určený archeologický
průzkum a buduje se kanalizační systém.
Samostatně je řešen projekt elektriﬁkace.

Hlavní body veřejného zastupitelstva
konaného dne19.9.2019
Zrušení poplatků za psy od roku 2020.
Zrušení poplatku za užívání tenisových
kurtů.
Zrušení výboru pro životní prostředí - starosta
nyní vykonává tuto činnost v rámci své pracovní
náplně.
Odstoupení pana Vlastislava Zapadla
ze stavebního výboru, zvolen byl pan
Jan Zapadlo ke dni 19.9.2019.
Schválení hřbitovního a knihovního řádu.
Schválení záměru směny části obecního
pozemku č. p. 966/1 za plošně adekvátní
jižní část st. parc. č. 884/2 v SMJ Zdeňka
a Aleny Vojtových kvůli zajištění přímého
pěšího spojení od Lužan na Hřídelec.

Odpadové hospodářství v obci
pro občany Chotče a majitele
rekreačních nemovitostí
Jako poplatníci odpadového hospodářství máte
právo využívat obcí provozovaný sběr tříděného
odpadu do sběrných nádob, tj. papíru, plastů a
skla (stanoviště u budovy Obecního úřadu),
papíru, plastů, textilu a skla (bývalá budova
transformátoru) a bioodpadu (areál ZAS
Mlázovice v obci Choteč). Mimo uvedeného obec
pravidelně vyhlašuje termíny svozu kovů a
nebezpečného odpadu. Obec má uzavřenou
dohodu o možnosti odkládání některých druhů
odpadů v areálu sběrného dvora společnosti
Marius Pedersen v Nové Pace. Dále je pro vás k
dispozici obcí Choteč hrazená obdobná služba ve
sběrném dvoře v Mlázovicích.

Schválení záměru pronájmu pozemků
p.č. 210/2, 210/18 a 152/15 v k.ú. Choteč
u Lázní Bělohradu (jedná se o obecní pozemky
zastavěné stavbami ZAS Mlázovice, které byla
zaslána výzva k vyklizení těchto pozemků).
Současně s vyhlášením záměru byla doručena
jedna nabídka, která nebyla zastupitelstvem
schválená.

Obec získala dotaci na podporu
provozu místního obchodu

Upozornění
Od 1.1.2020 bude pro veškeré platby zřízen
nový účet u ČSOB 285303784/0300.

Po neúspěšném pokusu z února letošního roku
podala obec v květnu opakovanou žádost
o dotaci. V září jsme dostali z Královehradeckého
kraje rozhodnutí o přiznání 50% dotace
na podporu provozu prodejny. Obec prodejně
poskytne dotace na podporu mzdy zaměstnance
ve výši 50 tis. Kč a dalších 50 tis. Kč dostane
prodejna od Královéhradeckého kraje.
Současná paní prodavačka končí v
zaměstnaneckém poměru k 30.11.2019
a hledá se nová pracovní síla.

Obecní les
Velká část napadeného dřeva v obecních lesích Kamensku a na Třešničkách je již vykácena
a odvezena zájemcům o palivové dříví a na pilu. Hlavní rozsah kalamity byl odtěžen strojně
a postupně dotěžován selektivně. Zejména v lese na Kamensku, který je tvořen převážně smrkovou
monokulturou ve věku produkční těžby, nejsou příznivé vyhlídky pro zachování lesa v současné podobě.
Nepříznivě se v této lokalitě projevuje zanedbání sanací kůrovcem napadených porostů jiných vlastníků
v bezprostředním okolí a pracovní vytížení obci stanoveného lesního hospodáře. Na Třešničkách byl
proveden první pěstební zásah v části náletových mladých porostů za účelem zapěstování
nového smíšeného lesa. Dosadby cíleně vysazovaných stromů zde patrně budou minimální, neboť část
plochy je již osázena mladým dubovým porostem.
V otázce dalšího postupu v zalesňování na Kamensku dosud nebylo rozhodnuto. Prozatím bylo zajištěno
a realizováno bezplatné vyčištění tohoto lesa od odpadního klestu po těžbě. Opětovné zalesnění cíleně
sázenými dřevinami s nutnými doprovodnými opatřeními jsou ve výši více než 120 tisíc Kč na hektar.
Problémy jsou i s dostupností výsadbového materiálu, pracovních sil, přemnožením srnčí zvěře, jarními
suchy a jinými speciﬁckými faktory.
Vzhledem k přetlaku kalamitního dřeva na trzích a problémům s jeho odbytem a realizačními cenami v
celé střední Evropě je již dnes zřejmé, že utržené příjmy z prodeje nepokryjí náklady na zapěstování nových
lesů ani s případnými dotacemi. Důležité však je, že zalesňovat se letos bude a zároveň byla v této
věci zaslána žádost o dotaci.

Traktorový nosič kontejnerů
V letošním červenci, kdy začalo nejvíce práce s
odklízením dřeva z obecního lesa, byl výrobcem
dodán objednaný traktorový nosič s dvěma
kontejnery. Kontejnery jsou samostatně
přistavitelné. Tato technika se začala záhy naplno
využívat pro potřebnou práci v obci, včetně potřeb
občanů např. na přepravu objemnějších nákladů.
Zároveň během léta byl na traktoru opraven
hydraulický systém.

Získání dotace na opravu
hřbitovní zdi
Podávali jsme za obec dvě žádosti na opravu
dvou částí hřbitovní zdi. První, kde bychom získali
max. 500 tisíc Kč od Ministerstva pro místní
rozvoj, nebyla schválená. Druhá, kterou vyhlásilo
Ministerstvo zemědělství na částku podpory max.
200 tisíc Kč, byla v září vyhodnocena kladně.
Jedná se o východní stranu hřbitovní zdi,
konkrétně o opravu kamenné podezdívky a
výměny plotu za nový. Současně bude vybudován
bezbariérový přístup na hřbitov pro
hendikepované občany, maminky s kočárky nebo
pro zahradní techniku. Celá akce bude zahájena
na jaře příštího roku.

Další drobné zprávy z obce
Během září jsme dokončili revitalizaci zeleně v prostoru pomníku padlých na návsi.
Proběhla úspěšná kolaudace nové části veřejného osvětlení. Dále připravujeme instalaci tří
pouličních lamp na nedostatečně osvětlená místa v obci.
Průběžně opravujeme dílčí úseky kanalizace.
V průběhu měsíce září jsme začali opět zajišťovat pro domácnosti postižené suchem
nouzové zásobování pitnou vodou formou závozů. V případě potřeby této služby se obraťte na obec.
Přijali jsme zprávu o výsledku průzkumu znečištění pocházejícího z bývalé skládky na Oborníku
s odsouhlasením návrhu dalších opatření v rámci dotačního projektu.
Přestavba obytné části rodinného domu č.p. 36 ve vlastnictví obce pokračuje interiérovými pracemi,
rekonstrukcí komínových těles, zateplením a zpracováním projektu půdní vestavby. Čekáme
na dořešení kanalizace a vody.
Hospodářská část domu č.p. 36 je před kolaudací. Ta je podmíněna dokončením drobných
a nezbytných prvků v rámci truhlářských prací.
V létě jsme dokončili zázemí pro umístění sběrných nádob na tříděný odpad v sousedství
Obecního úřadu. Byly sem přemístěny sběrné nádoby od prostoru u obchodu, neboť dlouhodobě
docházelo k neukázněnému odkládání netříděných odpadů. Sběrná nádoba na textil byla
přesunuta k transformátoru.
Proběhla úspěšná kontrola kompostérů v užívání občanů v souvislosti s jejich pořízením přes dotační
prostředky Ministerstva ﬁnancí.
V druhé polovině září jsme nechali zaměřit trasy plánované výstavby chodníků mezi návsí a obchodem.
S úsekáři vodního toku Chotečského potoka od Povodí Labe jsme diskutovali potřebu obce
zhotovení povodňového plánu a protipovodňových opatření.
Do konce měsíce října by měla být podána žádost o poskytnutí dotace na projekt obnovy některých
polních cest v okolí obce. V současnosti čekáme na souhlasná vyjádření odborů Životního prostředí
a Územního plánování Městského úřadu v Jičíně
Připravujeme návrh nového územního plánu obce, současnému existujícímu skončí platnost
ke konci roku 2019.
Avízovaná oprava povrchu cesty v ulici na
Habru, která měla být letos opravena
prostřednictvím společnosti ČEZ, patrně v
letošním roce nebude uskutečněna díky
průtahům v řešení pojistné
Současné webové stránky obce neodpovídají
potřebám (mj. z hlediska bezpečnostního
zajištění), byla po předchozím zhodnocení
jednotlivých nabídek na zhotovení nových
webových stránek vybrána ﬁrma Galileo. Nové
stránky se nyní připravují a budou spuštěny
do konce roku 2019.

Obec Choteč gratuluje
svým spoluobčanům

Paní Drahuše Tichá oslavila dne
9. září 85. narozeniny.
Srdečně gratulujeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví
Paní Milena Nosková
oslavila dne 28. září 92 let.
Srdečně gratulujeme
a přejeme hodně zdraví.

Paní Květa Tichá a pan Václav Tichý oslavili dne
9. října společných 65 let manželství.
Oslavili tak kamennou svatbu.
Pan Václav Tichý oslavil dne 11. října. též své
90té narozeniny.
K oběma výročím srdečně gratulujeme
a přejeme do dalších let hodně zdraví.

Varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše
Zakladatel českého varhanního festivalu, pan Adam Viktora projevil již druhým rokem zájem o uspořádání
koncertu v chotečském kostele sv. Mikuláše. Tento již 13.ročník akce má za cíl především zviditelnit
zdánlivě zapomenuté klenoty českých historických varhan. Mezi tyto vzácné kousky patří i chotečské
varhany, které jsou jedinným zachovalým dílem pana Josefa Kučery z Milíčevsi, které postavil v roce 1824.
Někdy v druhé polovině devatenáctého století byly přestavěny Antonínem Mölzerem z Kutné Hory a získaly
současné uspořádání a dispozici. Bohužel varhany se od této doby nedočkaly velké údržby a jsou ve velmi
neuspokojivém stavu.Přesto se pokusil organtolog, pan Ivan Bok, varhany naladit do hratelného stavu a
koncert se konal dne 12. října 2019. Zazněly nádherné skladby, některé v doprovodu sopránistky paní
Gabriely Eibenové. Po koncertně následovalo drobné občerstvení a exkurze na kůr a prohlídka varhan s
přednáškou od pana Viktory. Nyní je třeba uvažovat o tom, co s nimi dělat dál, protože jejich stav je ideálu
vzdálený a pokud mají být dobrým hudebním nástrojem hodným rodiště Jana Křtitele Kuchaře,
Královehradecký kraj v říjnu vyhlásil novou dotační výzvu na obnovu historických varhan a my se za obec
budeme k této výzvě hlásit. Pokud bychom uspěli, měli bychom získat 50% vynaložených nákladů na
opravu. Prozatím nemáme hotový autorizovaný rozpočet potřebných prostředků na 1. etapu opravy na
příští rok. Avšak podle posudku na varhany z loňského roku, by uvedení varhan do stavu druhé poloviny
19. století, stálo okolo 800tis. Kč.
Obec v loňském roce při příležitosti konání prvního varhanního koncertu založila veřejnou sbírku na opravu
varhan a při každé příležitosti se nám podaří nějakou částku vybrat. Po tomto koncertě se ve sbírce
nachází okolo 13tis. Kč. Budeme velmi rádi za každý příspěvek, který pomůže naše vzácné varhany
zachránit.

Ohlédnutí se za létem

Kočí v Chotči
Druhý srpnový víkend se již tradičně uskutečnil hudebně-divadelní festival Kočí v Chotči. Jak
napovídal jeho podtitul, letos jej propojovalo téma vody a ryb. Během přípravného týdne se do
Chotče sjeli čeští i zahraniční divadelníci, výtvarníci, muzikanti a také studenti DAMU. Společně
připravovali tři menší představení a jedno ústřední, které dávalo rámec i podtitul celému festivalu –
„O k o u n ě n í“. K završení festivalu došlo v sobotu večer a vyšlo z hostince U Šulců sourodé
hejno. Diváci a tvůrci vynášeli nad hlavami lehkou hladinu poloprůsvitné látky, kterou pronesli
vesnicí až k zaniklému rybníku Oborník. Tam se v tichu, jen za zvuků bublání a odlesků vody
vznesla k nebi, k pomyslné hladině. Na závěr zazněla píseň skladatelky Elišky Vidomus - Rybí ples,
kterou pečlivě nazkoušel sbor Pecka.

Plánované akce
na 4. čtv letí roku
Advent v Chotči
Po všechny adventní víkendy budou v Chotečském kostele probíhat koncerty s vánoční tématikou. Při této
příležitosti bude otevřený kostel od 14 do 19 hod s možností prohlídky vyřezávaného betléma.
30. 11. 2019 od 16 hod
Adventní koncert - Sbor Pecka
Rozsvícení stromečku následuje po koncertě
6. 12. 2019 od 16 hod
Hostinec u Šulců - Turnaj v křížovém mariáši
7. 12. 2019 od 18 hod
Adventní koncert - Pﬁfferaios
14. 12. 2019 od 18 hod
Adventní koncert – Gospel Voices
21. 12. 2019 od 18 hod
Tradiční oslava zimního slunovratu na “Habru”
V dopoledních hodinách proběhne
brigáda na přípravu ohně.

Šachový velmistr v Chotči
Při soutěžních šachových zápasech
v chotečské hospodě se letos bude objevovat i
mezinárodní šachový velmistr Leonid Vološin,
několikanásobný mistr Sovětského svazu,
bývalý spoluhráč mj. Garri Kasparova, který
bude nastupovat za tým TJ CIS Lázně Bělohrad A a
trénovat i chotečské šachisty. L. Vološin trénuje
kromě několika českých velmistrů i německou
šachovou reprezentaci.

K zamyšlení
Myslete na hovínko svého psa i na ty,
kteří do něj šlápnou.

Kostel sv. Mikuláše
Pravidelné bohoslužby
jsou každou poslední sobotu v měsíci
od 18hod v době letního času a od17hod
v době zimního času.
Bohoslužby slova
jsou každou druhou neděli od 11hod
Aktuální termíny bohoslužeb jsou vždy
uvedeny na vývěsce na dveřích kostela.

Jménem všech zastupitelů Vám přejeme příjemný podzimní čas a nadcházející advent
s prožitím klidných svátků Vánočních.
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