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obšťastník
Vážení spoluobčané, chalupáři,
léto je v plném proudu, byť trochu mokřejší a zelenější, než jsme za poslední roky zvyklí. Naopak zase máme
více vody ve studních a snad roste i více hub v místních lesích. Místní obchod díky milé a vždy usměvavé paní
vedoucí skvěle funguje a je dobře zásobený zbožím snad pro všechny nakupující. A co není k dostání ihned v
obchodě, je možné si objednat. Obec provoz prodejny opět letos ﬁnančně podpořila se spoluúčastí
Královéhradeckého kraje. Přejeme Vám příjemnou a pohodovou druhou polovinu léta a klidný přechod do
podzimu se začátkem nového školního roku.

Rekonstrukce silnice mezi Chotčí
a Mlázovicemi
Dlouho plánovaná rekonstrukce silnice mezi
Chotčí a Mlázovicemi bude zahájena od 17.8. do
18.10. 2020. Oprava bude probíhat v celém úseku
mezi obcemi a bude se jednat o úplnou uzavírku
p r ovo z u a o m e z e n í s e b u d e t ý ka t t a k é
autobusového spojení. Podrobnější informace o
uzavírce, objížďce a změně jízdních řádů budou
zveřejněny na zastávce autobusu, u obchodu a na
webových stránkách obce.

Hlubinný vrt
V červnu vysoutěžila veřejnou zakázku na zhotovení vrtu, akumulační nádrže a úpravny vody ﬁrma
Ekomonitor, která začne se stavbou vrtu ihned po získání potřebných vyjádření dotčených úřadů. Vrt bude
umístěn v místě současného švestkového sadu. Zároveň probíhá zpracování projektové dokumentace na
zřízení veřejného vodovodu. Ke konci července byl ukončen příjem žádostí o zhotovení vodovodních přípojek.

Zelená obec - třídění elektroodpadu

Oprava kanalizace v Habru

Obec Choteč se zapojila do projektu třídění a sběru
elektrospotřebičů. Získala tak do pronájmu nádobu
zelené barvy na drobné elektrospotřebiče a baterie. V
případě potřeby odložit větší elektrospotřebič, prosím,
kontaktujte obecní úřad. Firma REMA zajistí bezplatný
odvoz elektrospotřebiče. Bohužel, nádoba na
elektroodpad byla po 14 dnech provozu odcizena
neznámým pachatelem. Rádi bychom však zachovali
možnost i nadále třídit tento druh odpadu a zajistíme
umístění nové nádoby s lepším zajištěním proti
odcizení.

Průtahy v jednání s viníkem havárie v kanalizaci,
ﬁrmou ČEZ trvaly téměř dva roky. Po místním
šetření, ke kterému byli sezvaní jak ČEZ, tak
správce kanalizace Ekolservis a vodoprávní úřad z
MěÚ Jičín došlo ke konečné dohodě. Sloup
elektrického vedení nelze přeložit do jiného místa
v ulici. Odkloněna bude kanalizace směrem do
silnice s šachtami uprostřed vozovky a novým
kanalizačním potrubím. Firma NADOZ začne
opravovat kanalizaci a potřebný úsek místní
silnice od září tohoto roku.

Střípky z kroniky
Úryvek z kroniky
Ve středu dne 29. července prohlášen výjimečný stav, jímž odnímají se veškerá práva
občanská, kdy na místo soudů civilních zasedají soudy vojenské.
Zároveň toho dne vydán císařský manifest „Mým národům“ v němž oznamuje se prohlášení
války Rakouska Srbsku. Ty tam byly veškeré naděje, jež kladeny byly v smírné vyjednávání. Na
všech vůkolních okresích prováděny odvody koní a zástupy nepřehledné koňstva mnohdy
několikráte za den, voděny za den naší vesnicí. Bylo smutné podívání na tyto němé tváře
dobytčat, když pod ochranou lidí surových vodění v letním horku, trápeni žízní a hladem, kdy
tak mnohý kůň zarazil na hlohovém plotě u silnice a počal okusovati trní, že strážcové koní
nemohli živou mocí koně hladového odtrhnouti.
Při pohledu na tyto koně lítostí zabolelo srdce, vždyť ten pohled těch očí zvířete díval se tak
smutně, tak udiveně kolem sebe jako by se Tázal: Proč toto vše? Což málo máš, člověče, na
tom, že tak věrně tobě sloužím a pracuji? Takovou odměnu mi dáváš za všechnu klopotnou
moji práci? Na pohled té němé tváře nezapomenu nikdy, ten byl jak němá výčitka, jak děsná
obžaloba moderního lidstva dvacátého věku, jež pro panovačné choutky jednotlivců neváhá
obětovati jak životy lidí i zvířat. Ten pohled zařezával se do duše, ten mluvil o nevděku a
nenasytnosti lidské, která čím více se jí obětuje, tím více žádá.
V pátek 31. července na večer přišlo po zvláštním poslu nařízení, že 3 koně jezdečtí mají určitě
dodáni býti v 6 hodin rána do Hořic, kdež převzali odvodní komisí dodáni budou účelům
vojenským. Večer, když vše pohříženo bylo v spánek po práci celodenní úmorné, ve 2 hodiny po
půlnoci na vrata obydlí mého silně klepáno bylo. Probuzen náhle šramotem vyběhnu ven
nevěda co se děje, když tu neznámý muž táže se, zda bydlí zde starosta. Co přejete si? táži se.
Vezu vám zase něco nového. Mobilisaci všech armádních sborů Rakousko-Uherských.
Nedovedu popsati pocity jež prochvěly mým nitrem, vždyť byly zprávy horší zpráv Jobových.
Druhý den na to zase zimniční rozčilení lomcovalo lidmi, vždyť při každém vyvěšení nové
vyhlášky lid vyděšen vybíhal, by přečetl co zase nového.
Dne 2. srpna v neděli jeli jsme do Nové Paky s koňmi k odvodu. Jak na jiných okresích koně
odváděli, domnívali jsme se, že rovněž i my vrátíme se bez koní, avšak ze zdejšího okresu vzali
jich pouze 126, takže z naší obce pouze 2 a 3 před tím ten den, úhrnem 5 koní.

Jan Machytka – starosta obce, r. 1914

Hřbitovní zeď
V roce 2019 jsme získali dotaci ve výši 200tis od Ministerstva zemědělství ČR na opravu části hřbitovní zdi.
V červenci letošního roku jsme zahájili opravu rozebráním části zdi, likvidaci původního drátěného plotu
a brány. Po očištění původního pískovce a opětovném usazení a vyspárování bude zeď zakončena plochými
pískovcovými deskami. Brána a plotová pole budou zámečníkem na míru vyrobené. Vjezd do hřbitova bude
v jedné části s pískovcovými nájezdy jak pro zahradní techniku, tak bude možné jej využít jako bezbariérový
přístup pro invalidy a kočárky.

Obec Choteč gratuluje
svým spoluobčanům

Paní Straková Marie oslavila dne
20. dubna 70. narozeniny.
Srdečně gratulujeme
a do dalších let přejeme hodně zdraví

Paní Marie Šepsová
oslavila dne 7. června 90 let.
K výročí srdečně gratulujeme
a přejeme hodně zdraví do dalších let.

Paní Zdeňka Čeřovská oslavila
dne 21. června 75. narozeniny.
Srdečně gratulujeme a přejeme
do dalších let hodně zdraví.

Plánované akcena podzim
Sobota 19. září 2020
9 hod - Ukliďme Česko
sraz brigádníků u místního obchodu– úklid příkopů a blízkého okolí
17 hod - varhanní koncert v podání Aleše Bárty,
doprovod na ﬂétnu Miroslav Matějka, rodák z Jičína
Sobota 24. října 2020
17hod - varhanní koncert v kostele sv. Mikuláše v Chotči
v rámci 14. Ročníku varhanního festivalu
na varhany zahraje Adam Viktora a sólo zazpívá Gabriela Eibenová
Tiskové prohlášení Zahrádkářského a sportovního spolku Choteč
k pořádání festivalu Kočí v Chotči 2020
V médiích dnes můžeme sledovat zvyšující se počty nakažených virem COVID-19
a stupňující se omezení pro pořádání hromadných akcí.
Jelikož se na festival Kočí v Chotči každoročně sjíždějí umělci i diváci z celé České republiky i ze zahraničí,
zvyšuje se tím riziko případného zavlečení viru do obce.
Výbor spolku citlivě vnímá rostoucí obavy místních
obyvatel z těchto údajů a z následných možných
zdravotních komplikací. Pro všechny je přítomnost
COVID-19 naprosto nová zkušenost, se kterou
se učíme žít.
Smyslem spolku je podpora a rozvoj sousedského
soužití a budování harmonických vztahů. Za současné
situace by šla realizace festivalu proti tomuto záměru.
Proto se Výbor ZSSCH na svém jednání 1. 8. 2020
rozhodl pořádání festivalu Kočí v Chotči letos zrušit
a přesunout jej na příští rok.
Za Výbor ZSSCH L. Groh, předseda spolku
V Chotči, 2.8. 2020

Nominace obce na cenu Jivínského Štefana
Potěšilo nás, že obec byla zařazena do nominace za cyklus adventních koncertů v roce 2019. Kostel se
snažíme zpřístupnit veřejnosti při různých příležitostech, aby mohli všichni docenit krásnou zachovalou
výzdobu, malebný zvuk varhan a celkovou akustiku kostela. Pořádáme varhanní koncerty s vážnou
klasickou hudbou, tak i různé pěvecké koncerty. Na letošní rok opět připravujeme program na adventní
víkendy a mezi jinými přijal naše pozvání smíšený jičínský pěvecký sbor Foerster. V minulých letech byl
taktéž nominován festival Kočí v Chotči.
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