Chotečánek
čtvrtletník OU Choteč

duben 2017

25
OBSAH
Z úřadu a zastupitelstva • Hasiči • Sběr starého železa
• Mateřská školka • Tří králová sbírka • Maškarní karneval
• XIV. reprezentační obecní ples • Čarodějnice • Dětský den
• Prázdninový pobyt pro děti • Výročí
• Jak přivolat pomoc

2

3

Z úřadu a zastupitelstva

Sběr starého železa
Sbor dobrovolných hasičů provede sběr starého
železa, a to v sobotu 20. května. Chtěli
bychom vás požádat, abyste železo připravili na
chodník v čase kolem oběda – sběr se bude
provádět od 13 hodin.
Děkujeme.

22. 2. 2017
Starosta obce informoval zastupitele o plánované stavební akci rekonstrukce
střechy obecního pohostinství a skladu za pohostinstvím. Akce je již dokončena.
Další plánovanou stavební akcí je rekonstrukce chodníku v ulici Na Obci. Starosta
obce oslovil tři stavební firmy. Nabídky budou vyhodnoceny na dalším zasedání
zastupitelstvaa k realizaci bude vybrána nejvýhodnější nabídka.
Zastupitelstvo obce se dohodlo na přípravě akce – Nový nátěr cyklostezky v obci.
Pokud bude příznivé počasí, stezka by měla být natřena v celé délce. Začátek
realizace je plánován na začátek června.
Starosta obce informoval zastupitele o umístění dvou sběrných nádob určených
k odložení tuků a olejů rostlinného původu z domácností. Nádoby jsou umístěny
u stávajících kontejnerů na tříděný odpad.

Hasiči
Členové Jednotky sboru dobrovolných hasičů Choteč byli proškoleni pro práci
s motorovou pilou. Školení proběhlo v pátek 10. března. Další školení nejen pro
členy JSDH bylo zaměřeno na zdravovědu a proběhlo v pátek 24. března v sále
obecního pohostinství.
Jaro a jarní počasí vybízí nás všechny k úklidu včetně pálení proschlých přírodnin.
Z tohoto důvodu eviduje HZS zvýšený počet nahlášených požárů. Rádi bychom
vám připomněli, jak se chovat v případě nutnosti volání na tísňové linky. Přečtením
krátké instrukce můžete zachránit škodu na majetku, nebo i ztráty na životech.
Instrukce najdete na poslední stránce zpravodaje.
Dále pro vás SDH opět připraví pálení čarodějnic – malá pozvánka je v sekci
„Bude se konat“.

foto ze zdravotního školení JSDH

maškarní karneval 2017
tombola hasičského plesu 2017

maškarní karneval 2017
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Mateřská školka

Stalo se

Zápis do MŠ Pohádka
Sezemice

Tří králová sbírka

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku
2017 – 2018.
Zápis se bude konat v Mateřské škole
Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní
budova) 4. 5. 2017 od 7.00 do 16.00
hod. a 5. 5. 2017 od 8.00 do 13.00
hod.
Přijímací řízení probíhá v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním,
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), ve znění
pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., Správní řád.
Zákonný zástupce dítěte, které dovrší pěti let do 31. 8. 2017, je povinen dle § 34a
odst. 2 školského zákona přihlásit své dítě k povinnému předškolnímu vzdělávání.
Další náležitosti přijímacího řízení jsou součástí vnitřního předpisu „Podmínky
a kritéria přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole“ umístěných
na přístupném místě hlavní budovy a na webových stránkách MŠ.

V sobotu 7. ledna jsme v naší obci pro Oblastní charitu Pardubice uspořádali Tří
královou sbírku. Počasí ten den bylo velmi mrazivé. Teploměr ukazoval pouhých
-15 stupňů. I přes tyto velké mrazy se velmi zodpovědně role koledníku ochotně
ujali Nikolka Bidlová, Lukášek Kindl a Kristýnka Chvojková, kteří obcházeli domy
a zpívali tříkrálovou koledu. Do zapečetěné kasičky Charity vybíraly příspěvky od
vás.Věříme, že vás děti svoji návštěvou alespoň trochu potěšily.
Výtěžek sbírky použije Oblastní charita Pardubice na rozšíření pobytových
odlehčovacích služeb, mobilní hospic, humanitární projekty v zahraničí, mimořádné
situace jako jsou povodně, požáry… a na přímou pomoc lidem v nouzi.
Děkujeme všem, kteří jste v tento den otevřeli nejen své peněženky ale i svá srdce.
V Chotči jsme do charity přispěly částkou ve výši 6 100 Kč.
Martina Chvojková

Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní
zástupci vyzvednout od 14.3.2017:
a) v ředitelně nebo v kanceláři mateřské školy
b) elektronickou poštou na základě telefonické nebo emailové žádosti
V den zápisu předloží osobně zákonný zástupce ředitelce mateřské školy:
a) řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou přihlášku
b) k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list
dítěte, případně doklad
o změně trvalého pobytu
svého dítěte (originál kupní
smlouvy aj.)
Rodiče dětí nepřijatých v loňském
školním roce musí opět zažádat
o nové přijetí.

Maškarní karneval
V sobotu 25. února se v sále obecního pohostinství
konal Maškarní karneval pro děti. Účast byla hojná.
Pobavit se a zasoutěžit si, přišlo v doprovodu dospělých
75 dětí. Pro ně byly nachystány soutěže o sladké odměny
jako například podlézání pod lanem, slalom s míčkem,
hod na cíl, židličkovaná, skládání papírové čepice. Nechyběla
diskotéka a losování vstupenek. Jak je dobrým zvykem, v Chotči vyhrávají všichni
a tak drobnou cenu si odneslo každé dítko. Odpolednem děti provázeli klaun/
Martina Chvojková/, pirát/Gábina Hendrychová a zebra/Dáša Vecková. Rozzářené
oči dětí a spokojené úsměvy rodičů jsou pro organizátory největší odměnou.
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XIV. reprezentační obecní ples

Dětský den

V sobotu 4. 3. se konal XIV reprezentační obecní ples, který jako každý rok,
uzavíral plesovou sezónu v Chotči. Při vstupu obdržela každá dáma květinovou
pozornost. Po úvodním přivítání starostou obce, se nám s ukázkou standartních
a latinsko-amerických tanců představili tanečníci z TK Apel Holice. Poté
následovala volná zábava. O plný tanečný parket a dobrou zábavu se postarala se
svým širokým repertoárem kapela Chorus. Nechybělo losování tomboly. Hlavní
cenu 3 denní wellness pobyt pro 2 osoby v hotelu Kraskov vyhrála paní Věra
Drábková s partnerem.
Starosta obce ještě jednou touto cestou děkuje všem sponzorům za věcné
i finanční dary do tomboly.
Organizátoři hodnotí letošní ples jako povedený. Další, v pořadí již XV. Obecní
reprezentační ples se bude konat v sobotu 3.3.2018.

Obec Choteč vás zve na Dětský den Na Baště, který se bude konat v sobotu 3.
června od 14:00 hodin v areálu Bašta. Program připravujeme, věříme v hezké
počasí a těšíme se na vaši účast.

Bude se konat

Prázdninový pobyt pro děti na chatě Moravanka

Čarodějnice
Po celkem vydařené zimě se jistě již všichni těšíme na teplé jarní počasí.A s jarem
přichází tradiční zvyk pálení čarodějnic. Tento rok vychází datum 30. dubna
na neděli a členové SDH Choteč pro Vás opět připraví pálení čarodějnic na
Baště. Hrůzostrašný průvod čarodějnica černokněžníkůvyjde opět od obecního
pohostinství v 17 hodin, na Baště pak bude na všechny čekat výborné občerstvení
včetně možnosti opékání špekáčků.Veliká vatra bude zapálena kolem 19. hodiny
a bude pak střežena členy JSDH až do ranních hodin.
K posezení na Baště Vás srdečně zvou hasiči.

V termínu 8. 7. – 15. 7. jedeme s dětmi na prázdninový pobyt na chatu Moravanku
do Krkonoš. Máme ještě pár volných míst. Pokud chcete, aby Vaše děti zažily
týden plný zábavy a dobrodružství v krásném prostředí Krkonoš kontaktujte
pro bližší informace Martinu Chvojkovou (martinachvojkova@centrum.cz, tel:
724 500 417)..

Výročí
Narození
21. 3. 2017 se manželům Darině a Pavlovi Tesařovým narodila dcerka Eliška.
Rodičům ze srdce blahopřejeme a přejeme hodně štěstí, zdraví a spokojenosti.

Úmrtí
Smutnou zprávou je, že nás dne 7. 3. 2017 opustila paní Vondroušová Libuše.

Blahopřejeme
Duben
12. 4.Vlček František
27. 4. Bracháček Jaroslav

Květen
12. 5. Krejčová
Drahoslava
11. 5. Šťastná Božena

Červen
2. 6. Penkeová Anna
5. 6. Udržalová Vlasta
5. 6. Moravec Milan
9. 6.Vlasáková Alžběta
21. 6. Štros František

Hasičský záchranný sbor ČR
Jak přivolat pomoc
Když se začneš ohně bát, zavolej stopadesát!

Když voláš na tísňové číslo, v klidu řekni:
•
•
•
•
•

Co se stalo a jestli se někdo zranil
Kde se to stalo, v jakém městě a v jaké ulici
Řekni své jméno a číslo telefonu, ze kterého voláš
Nezavěšuj, odpověz operátorovi na jeho otázky
Udělej, co ti operátor říká

Telefonování na tísňová čísla je zdarma. Proto se v prípade potreby neboj zavolat
pomoc. Nikdy ale nevolej z legrace, mužeš ublížit jiným lidem!!! Za zneužití
tísnové linky mužeš být potrestán!
Důvěřuj hasičům a dalším záchranářům. Pamatuj si ale, že nejlepším ochráncem
sebe i druhých jsi ty sám!

150 – hasiči
155 – zdravotnická
záchranná služba
158 – policie
156 – městská policie
112 – jednotné evropské
číslo tísňového volání

www.mvcr.cz
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