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USKUTEČNĚNÉ AKCE
Beseda 02.04.
Na sále Chotovické hospody se uskutečnila velmi zajímavá beseda pana
Petra Hirsche pod názvem „ šestnáctitisícikilometrovej vejšlap“. Pan Hirsch velice poutavě popisoval 16090km dlouhou pěší pouť ke třem poutním místům křesťanství, ze Dvora Králové nad Labem do španělského
Santiaga de Compostela, italského Říma a Jeruzaléma v Izraeli. Prošli jsme
se společně po stezkách a poutních cestách, kde se psala historie, navštívili jsme 21 států Evropy a Blízkého východu rychlostí 5km/h v poutavém
vyprávění osobního příběhu o pohnutkách, proč na podobnou cestu vyrazit, spojené s promítáním autorských fotografií. Po svých totiž poznáte svět jinak.

Jarní brigáda 09.04.
Jako každý rok, tak i letos proběhla na jaře brigáda, tentokrát
zaměřená především na celkový úklid před hospodou a obecním
úřadem. Podařilo se také upravit keře a stromy na svahu u domu
pana Horáčka. Všem účastníkům, kterých se tentokrát sešlo
opravdu hodně, patří naše poděkování za vydatnou pomoc při
zlepšování vzhledu naší obce.

Stavění májky a čarodějnice 30.04.
Již tradičně jsme se po obědě sešli na návsi a společnými silami
postavili krásně nazdobenou, 15-ti metrovou, březovou májku.
Úspěch celé akce byl zpečetěn přípitkem a drobným občerstvením. Poté co jsme se do sytosti pokochali, proběhl
pozvolný přesun k hospodě, kde byla připravena hranice, na jejímž vrcholu byla umístěna čarodějnice. Druhou čarodějnici, která byla připravena v lesoparku si obřadně přinesli děti a obě byly spáleny na hranici. Celý den byl velice

příjemný a nic mu neubral ani fakt, že májka byla do rána ukradena. Přesto, že zloději neměli postavenou svou májku, byla naše část tradic dodržena a májku jsme si vykoupili zpět.

Pohádkový les 14.05.
V tento den se náš lesopark proměnil v pohádkový les plný čarodějnic, vodníků, princezen a
dalších pohádkových postaviček. Děti museli projít celým parkem a cestou plnili připravené
úkoly, za jejichž splnění byli odměněni „Chotovickými fufníky“. Mezi úkoly bylo házení míčkem na koš, chytání rybiček, překážková dráha a další. Po splnění všech úkolů a nasbírání
dostatečného množství fufníků se děti vrátili k hospodě, kde pro ně byl připraven stánek se
spoustou dobrot a hraček. V něm si děti za své vysoutěžené penízky nakoupili přesně takovou odměnu, kterou chtěli. Všem pohádkovým bytostem děkujeme za pomoc s realizací velice vydařeného dne.

Pohádka 29.05.
Na sál Chotovické hospody dorazilo kočovné loutkové divadlo a zahrálo dvě představení zaměřená na ty nejmenší.
Hráli klasické pohádky, první byla Červená Karkulka a druhou Čert a Káča. Protože se dětem představení moc líbilo,
jistě nebylo poslední.
Mimo výše uvedené akce, na kterých se podílel obecní úřad, proběhla v hospodě schůze Svazku Novoborska, konal
se hardcorový koncert, mistrovství světa v hokeji bylo promítáno na plátno a dalším velice vydařeným dnem se stal
desátý červen kdy u hospody proběhl ,,Chotovický GRILFEST,,. Kdo měl chuť, připravil doma dobroty, které na místě
ugriloval, rozdal ostatním a doufal, že se stane prvním Chotovickým ,,Grilmistrem,,. To vše proběhlo při hudebním
doprovodu, který opět zajistili naši sousedé. Tato akce proběhla ve spolupráci soukromé facebookové stránky O životě Chotovic a Chotovické hospody U lázní. Pokud by jste chtěli vědět více, stačí tyto stránky na facebooku navštívit,
případně i vložit nějaké náměty jak rozvíjet společenský život v Chotovicích. Poslední akcí uplynulých 3 měsíců měl
být dětský den, který byl kvůli nepřízni počasí přeložen. Nově naplánované dětské odpoledne proběhne 23.07.

Geocaching v Chotovicích
,,Geocaching je dobrodružství pro jakýkoliv den či hodinu, které Vás může přivést na úžasná a krásná místa,, toto
jsou slova z úvodního videa na geocachig.com, kde se dozvíte vše potřebné, pokud se rozhodnete dané kratochvíli
věnovat.
V podstatě se jedná o krabičky ukryté na různých zajímavých místech, které se snažíte nalézt pomocí zadaných souřadnic a v mnoha případech až po vyluštění různých kvízů, hádanek a hlavolamů. V krabičce naleznete blok do kterého se zapíšete a nějaké drobnosti, které si odnesete domu a nahradíte je jinými pro další lovce. Dle mého názoru
je to zábava skoro pro každého, jelikož si můžete vybrat, zda jen půjdete procházkou na předem dané místo nebo
jestli bude potřeba k ulovení keše zažít nějaký ten adrenalin v podobě lezení po stromech, skalách či potápění.
Na světě je přes dva miliony keší a několik z nich je na území Chotovic. Vydala jsem se hledat ,,poklady,, v naší obci
a musím konstatovat, že jsou nádherné. Provedení některých krabiček je tak precizní, že si jich nevšimnete, přestože je i vy určitě často míjíte! Stejně tak i vybraná místa jsou krásná, ač je to neuvěřitelné, spousta z nás na nich nikdy nebyla!
Věřte, že vhodně vybrat místo, vytvořit a zaregistrovat novou keš není úplně snadné a už vůbec ne se o ni roky starat, aby mohla stále sloužit k novým odlovům, proto děkuji všem autorům keší na našem území za luxusní prezentaci Chotovic ve světě geocachingu a všem ostatním přeji hodně zdaru při odlovu první i sté keše.

A) Projednání věcných břemen
1) Jedná se o přípojku k novostavbě domu paní Zӧllnerové
2) Jde o věcné břemeno na kabelové vedení veřejného osvětlení podél silnice I/9 patřící k projektu plánové výstavby
odbočovacích pruhů do Chotovic
B) Projednání smluv o zřízení služebnosti inženýrské sítě SVS
Jedná se o 4 smlouvy mezi SVS , vlastníky dotčených pozemků a investorem. Tyto smlouvy jsou dalším krokem k
předání vodovodu SVS
C) Projednání vyhlášky č.2/2016
Ve vyhlášce o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování odpadů v naší
obci nám bylo doporučeno upravit čísla kategorií a zařazení odpadů do těchto kategorií
D) Projednání legalizace a vidimace
Jedná se o službu občanům, při které nebudou muset ověřovat podpisy a listiny na standartních dokumentech v
okolních městech na poštách či u notářů, protože tuto službu bude poskytovat zaškolená osoba přímo na našem
úřadě.
E) Projednání záměru na prodej části pozemku
Byla projednána žádost o prodej části pozemku p.č. 40/3 o velikosti 70 m2, která byla oddělena a v případě prodeje
bude sloužit jako přístupová cesta k pozemku p.č. 40/1
Dále se diskutovalo o problému ohledně nedostatečného množství autobusů zastavujících na našich zastávkách při
silnici I/9
A) Projednání Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015 a Závěrečného účtu obce a účetní
uzávěrky za rok 2015
Jako každý rok zastupitelstvo projednalo kontrolu hospodaření obce provedenou Krajským úřadem a celkovou účetní uzávěrku.
B) Projednání Obecně závazné vyhlášky č.3/2016
Zastupitelstvo aktualizovalo Obecně závaznou vyhlášku týkající se poplatků za odpady.
C) Projednání rozpočtových změn č.2/2016
Rozpočet byl upraven jen v jednom bodě, který se týká příspěvku Svazku obcí Novoborska ve výši 5.000,-Kč na financování společných projektů.
D) Projednání žádosti na odkup pozemku
Manželé Mráčkovi požádali o koupi pozemku o velikosti 28 m² sousedící s jejich pozemkem.
E) Projednání zapojení obce do projektu „Multimediální prezentace“
V tomto projektu jde o prezentaci Chotovic v obcích celého Svazku obcí Novoborska a naopak.
F) Projednání smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě s ČEZ
Tato smlouva se týká připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě na budoucích stavebních parcelách.
G) Projednání projektu „ Obnova historických krajinných struktur“
Další snaha obce získat finanční příspěvek na dobrou věc v podobě obnovy starých, již neexistujících alejí viz. strana
6
H) Projednání projektu „ Revitalizace zeleně Chotovice“
Tento bod je věnován pokračování již běžícího projektu „Stromy pod kontrolou“, o kterém se více dozvíte na straně
6.
I) Projednání schváleného záměru na prodej části pozemku p.č. 40/3
Rozdělením tohoto pozemku vznikl nový o výměře 71m², který bude sloužit jako přístupová cesta.
J) Projednání výběru zhotovitele na akci „silnice 1/9 Chotovice – chodník“
Firma VF SITE s.r.o. bude zhotovitelem našeho dlouho očekávaného projektu na odbočování do naší obce.

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 4/2016 ze dne 18. 5. 2016
4/2016/A/1 SCHVÁLILO
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene—služebnosti IV-124011764/001-CL Chotovice, Chotovice ppč.142/1, úpr. NN s ČEZ a pověřilo
starostu jejím podpisem
4/2016/A/2 SCHVÁLILO
uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti s ŘSD a pověřilo starostu jejím podpisem

PRO - 6
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

4/2016/B
SCHVÁLILO
uzavření smluv s SVS a pověřilo starostu jejím podpisem

PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

4/2016/C
SCHVÁLILO
Obecně závaznou vyhlášku č.2/2016 o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na
území obce Chotovice
4/2016/D
SCHVÁLILO
Žádost o zařazení obce do přílohy č.1 vyhlášky č.36/2016, o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu
4/2016/E
SCHVÁLILO
Záměr prodat část pozemku p.č. 40/3

PRO - 6
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

PRO - 6
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

PRO – 6
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
PRO—6
PROTI—0
ZDRŽEL SE—0

Usnesení Zastupitelstva obce Chotovice č. 5/2016 ze dne 28. 6. 2016
5/2016/A SCHVÁLILO
závěrečný účet a účetní uzávěrku za rok 2015 bez výhrad a vzalo na vědomí Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2015.

PRO - 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0

5/2016/B SCHVÁLILO
Obecně závaznou vyhlášku č.3/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
5/2016/C
SCHVÁLILO
rozpočtové změny č.2/2016

PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0

5/2016/D SCHVÁLILO
záměr prodat pozemek p.č.171/1
5/2016/E SCHVÁLILO
zapojení obce do projektu „Multimediální prezentace“
5/2016/F SCHVÁLILO
uzavření smlouvy o uzavření budoucích smluv o připojení odběrných elektrických zařízení k distribuční soustavě s ČEZ a pověřilo starostu jejím podpisem.
5/2016/G SCHVÁLILO
zapojení obce do projektu „Obnova historických krajinných struktur“
5/2016/H SCHVÁLILO
zapojení obce do projektu „Revitalizace zeleně Chotovice“
5/2016/I SCHVÁLILO
prodej pozemku p.č.40/7
5/2016/J SCHVÁLILO
uzavření smlouvy s firmou VF SITE s.r.o na akci „1/9 Chotovice – chodník a
pověřilo starostu jejím podpisem.

PRO - 8
PROTI - 0
ZDRŽEL SE – 0
PRO - 6
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 2 (Mráček, Mráčková)
PRO – 8
PROTI – 0
ZDRŽEL SE – 0
PRO—7
PROTI—0
ZDRŽEL SE—1 (Matulová)
PRO—8
PROTI—0
ZDRŽEL SE—0
PRO—8
PROTI—0
ZDRŽEL SE—0
PRO—8
PROTI—0
ZDRŽEL SE—0
PRO—8
PROTI—0
ZDRŽEL SE—0

PRÁVĚ PROBÍHAJÍCÍ PROJEKTY
Stromy pod kontrolou
Jak jistě všichni víte, na webových stránkách obce je zveřejněn projekt „Stromy pod kontrolou“. Účel tohoto
snažení je nejen stromy evidovat, zajišťovat jejich údržbu, ale také nahrazovat ty staré a nemocné. Proto ve
spolupráci s odborníky z tohoto oboru připravujeme potřebné návrhy a opatření.
Snažíme se, aby veškeré návrhy výsadeb vycházely z historické kompozice.
Jedná se například o výsadbu hlohu podél cest a hřbitovní zdi, která je patrná
z historických leteckých snímků. Centrálně umístěn kříž bude umocněn dvojicí
lip, které vytvoří kříži pozadí. V místech plánované rozptylové loučky bude
umístěna dvojce sloupovitých hlohů.
V rámci výsadeb bude také do centrální části návsi umístěna lípa, která se časem stane vedle
kostelíku další dominantou návsi. Po okrajích návsi by dále měli být umístěné ovocné dřeviny,
které prostorově navážou na zeleň okolních zahrad.
V prostoru před hospodou momentálně dominuje asfalt, v návrhu se snažíme umístěním stromů tento vjem
částečně zvrátit. Dřeviny by měli být vyvětveny do výšky 3 - 4 metrů, aby nijak nebránili provozu.
Stávající živý plot na dětském hřišti je v rámci návrhu odstraněn a nahrazen zimostrázem, který
lépe zabrání průchodu (možného pádu). Část prostoru hřiště bychom rádi přistínily jírovcem.
Prostor od dětského hřiště by měl být vymezen stromořadím kolovitých javorů. Tyto javory
budou také vymezovat míčové hřiště od centrální plochy před budovou OÚ tak aby bylo
zachováno stávající členění. Mezi hospodou a budovou OÚ porostou na jaře kvetoucí střemchy,
v létě pak lípa velkolistá.
To jsou jen některé plánované úpravy tohoto projektu, které naší obec zas udělají o kousek krásnější.

Obnova historických krajinných struktur
II. etapa - Stromořadí v krajině
Cílem projektu je kromě posílení biodiverzity hlavně obnova historicky přirozených krajinných míst, navrátit
jim původní charakter, jež byl poničen dlouhodobým intenzivním zemědělským využíváním krajiny.
Jde o tři lokality
Alej k Červenému rybníku – obnova původní cesty - propojuje jižní pěší cestu od Chotovic, která vede přes lesní část k Červenému rybníku.
Alej k Chotovickému vrchu – obnova původní cesty - propojuje severozápadní část
obce a směřuje kolem Dolního a Horního
rybníka k Chotovickému vrchu.
Alej ke Kapli – oprava stávající cesty - propojuje lesopark Franze Hantschela a Helzelovu kapli, dále tato plocha navazuje na stávající zpevněnou cestu s oboustrannou alejí.
Navazuje tak na předchozí etapu – obnova
lesoparku.
V historických mapách císařského mapování
z r.1842 jsou všechny tyto cesty patrné.
Vedly tímto územím a pokračovaly dál do
Pihelu a Skalice.
Obnovením těchto historických cest dojde nejen ke zpřístupnění přilehlé krajiny, orientaci v ní, ale též k významného ekologickému přínosu (zajištění potravy pro ptactvo, zadržování vody v krajině, snížení rychlosti
odtoku povrchové vody atd.), proto věříme, že toto oceníme nejen my, ale také generace budoucí.

Otto Pfeiffer – malíř.1882 - 1955
Na začátku byl objeven tento obraz „Zimní krajinka s dvojspřežím
a saněmi“, na něž tři muži nakládají led. Kolem toho kry, které vypadají, jako kdyby čedičové sloupce z kašparáckých skal zmrzly. A
hlavně: v pozadí za tím vším ON – majestátný Kašpák.
Další pátrání po této stopě přineslo strhující příběh o životních
osudech samotného malíře, které v sobě neuvěřitelným způsobem odrážejí peripetie 20. století.
Dětství a začátky.
Otto Pfeiffer se narodil 5. listopadu 1882 v Mylhúzách v Alsasku.
Už od malička jej místo dětských her zajímaly jen papír a tužka.
Zapsal se na Akademii výtvarných umění ve Štrasburku. Pod vedením profesorů Klause a Martina
se rychle učil a vynikal pílí a talentem.
Vídeňské období (1907 - 1914).
Otto přišel do Vídně jako pětadvacetiletý mladík, tady se oženil a jako šéf
atelieru tu měl dobrý příjem. Brzy si udělal jméno jako módní návrhář u
vídeňské firmy A. G. Fröhlich.
Život v Novém Boru (1914 - 1948).
Vídeňské období se ale chýlilo ke konci. V roce 1914 našli lékaři Ottovi těžkou chorobu hlavy a radili mu, aby rakouskou metropoli neodkladně opus- Krajina u Nového Boru v roce 1930. Červený
til, odjel tedy do Nového Boru a vrátil se nadšený. Pfeiffer se se zaměstna- rybník v Chotovicích a v pozadí půlka Kašpáku.
vatelem dohodl, že bude do Vídně dál posílat své návrhy, ale obchodní a
umělecké plány mu zkřížil začátek 1. světové války. Tak dostal zakázku malovat obrazy ze zemí, kde probíhala válka. Kvůli tomu pak cestoval do Polska, Ruska, Belgie a Francie. Hotové obrázky se posílaly do válečného
archivu v Berlíně. Žádný z nich se ale nedochoval. Po konci války se vrátil do zchudlého domova. Začala poválečná obnova - vznikl nový stát a Nový Bor nyní patřil do Československa. Otto založil atelier malovaného
skla, sehnal vynikající umělce a vyráběl exkluzivní kusy. Otto se ale dál věnoval svému nově objevenému zájmu - zušlechťování skla - a v tvorbě upřednostňoval zejména motivy z mytologie a historie. Ottovy malby na
sklo se po jedné návštěvě veletrhu v Lipsku staly světově proslulé. Zakázky dostával z Ameriky, Francie a Itálie. Otto postavil v Novém Boru pro rodinu pěkný dům a založil u něj krásnou zahradu. Dům stojí v Nové Skalici na západní straně Kašpáku.
Pražské období (1930 - 1933).
Na pozvání své dcery odešel do Prahy, kde se věnoval především ateliérové práci
pro Monzaka, který v pražském uměleckém světě platil za důležitou osobu. Maloval zvířata, především ptáky, koně a také mnoho květinových motivů.
Holandsko (1933 - 1939).
V Praze Otto Pfeiffera znali, ale svoji starou vlast si musel znovu získat. Ve VolenKrajina u Nového Boru, v pozadí mezi strodamu jej zajímali rybáři a jejich ošlehané tváře, maloval duny, které pokrývala
my je Klíč, dominantní kopec nad městem
mlha, maloval slunce, které prosvítalo skrz mraky na obloze. Většina z obrazů
dun se ztratila, podařilo se nalézt jen jeden. Plánovaná výstava se kvůli začátku
druhé světové války už neuskutečnila a Otto Pfeiffer se vrátil do Nového Boru.
Rozloučení s Novým Borem, návrat do Alsaska (1948 - 1955).
Po 35 letech, kdy byl malíř na volné noze a návrhář s vlastním atelierem, se musel Pfeiffer po druhé světové
válce vzdát své samostatnosti. Obrátil se na francouzského ministra zahraničí Roberta Schumana, který zařídil, že Otto Pfeiffer směl vycestovat z Československa do Alsaska. Ve věku 65 let pro něj nebylo přesídlení
úplně jednoduché.
V roce 1949, rok po přesídlení do Lotrinska, přiměli na Otta Pfeiffera, aby uspořádal výstavu svých děl, která
se nakonec neuskutečnila. Jeho posledním úspěchem tak byla přehlídka návrhů a kreseb pro Cristallerie
Lorraine v Lyonu. V novinách jej chválili: "U vchodu do výstavní síně jsme zůstali beze slova stát. Ta díla ze
skla musel navrhnout a namalovat umělec nadaný Bohem. Opravdový zázrak."

3. stupeň povodňové aktivity
Dne 28.05.2016 byl v naší obci vyhlášen 3. stupeň povodňové aktivity (stav ohrožení). V důsledku bouřky a
silného deště spolu s kroupami byla odplavena část místní komunikace pod zastávkou. Množství srážek
navýšené o vodu stékající z čerstvě osetého pole nebyly schopny pojmout škarpy ani propustek můstku.
Proud vody si vybudoval své vlastní koryto, zničil silnici a radikálně zvedl hladinu v našem potoce. Ještě
téhož dne bylo z prostoru odklizeno bahno a části vymleté cesty. Během pár dní byla provizorně opravena
cesta a vybagrovány větší škarpy. Následně byl proveden kamerový průzkum propustku vedoucího do potoka, aby byl zjištěn jeho aktuální stav po záplavě. Tímto průzkumem bylo zjištěno rozsáhlé poškození a
hrozící riziko propadu a úplného zhroucení. Proto byl v daném místě omezen provoz vozidel a část cesty
přemostěna panely. Nyní bude proveden znalecký posudek certifikovaným znalcem v oboru, aby bylo
možné určit míru poškození. Pak bude následovat přesné vyčíslení finanční

Požár na Chotovickém kopci
09.05. po poledni začal hořet les na Chotovickém kopci ve
směru od Pihelu. S největší pravděpodobností byl příčinou
požáru nedopalek cigarety. Oheň se šířil pouze po zemi a
díky včasnému zásahu hasičů nestihl spálit stromy, takže
jsou škody minimální. Prosíme všechny, aby zejména po
dobu letních měsíců dbali zvýšené opatrnosti při manipulaci s jakýmkoli ohněm.

Ve zkratce









každé úterý od 17:00 do 19:00 je otevřena knihovna—v 1.
patře Chotovické hospody v prostorách Trilobitu
každý pátek od 19:00 probíhá cvičení — v 1. patře Chotovické hospody v prostorách Trilobitu
k 02.05. byla upravena provozní doba Chotovické hospody
u lázní a až do konce léta bude otevřeno každý den
v květnu proběhla revize a údržba dětského hřiště včetně
dopadových ploch a po 3 letech i naše pískoviště dosahuje
kýženého tvaru
ve stejném měsíci proběhlo focení našeho lesoparku, který
bude v budoucnu součástí virtuální prohlídky internetových
map
probíhá zatrubnění okapových svodů z hospody do místní
vodoteče
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