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Z úřadu a zastupitelstva

Hasiči

13. 3. 2019
Zasedání zastupitelstva obce se konalo v salónku místního pohostinství, kde
byl oficiálně přivítán nový nájemce pohostinství pan Jiří Matúšů. Na jednání byl
pozván velitel JSDH pan Pavel Seka, který informoval o činnosti Jednotky za rok
2018 a představil plán činností na rok 2019.
Starosta obce informoval zastupitele o průběhu koupě pozemku na rozcestí
Časy – Ředice. Pozemek by měl být ve vlastnictví obce v průběhu měsíce května.
Starosta obce informoval o rekonstrukci prostranství za pohostinstvím
a v prostorách pohostinství. Rekonstrukce by měla být dokončena do konce
měsíce dubna.
Starosta zhodnotil proběhlé kulturní akce (Turnaj v šipkách, Karneval, Obecní
ples) jako vydařené.

I v letošním roce jsme uspořádali Hasičský ples. Konal
se v sále místního pohostinství 26. ledna a k tanci nám
zahráli oblíbení karlovarští Sympaťáci. Bohatá tombola
byla opět lákavá. Ples se vydařil a ještě jednou srdečně
děkujeme všem sponzorům, kteří nám věnovali ceny.

Obecní pohostinství
Obecní pohostinství má v nájmu nový pronajímatel pan Jiří Matúšů.
Provozní doba pohostinství: Po: 11:00 – 14:00
Út: 11:00 – 14:00
St: 11:00 – 14:00 16:00 – 22:00
Čt: 11:00 – 14:00
Pá: 11:00 – 14:00 16:00 – 23:00
So: 11:00 – 23:00
Ne: zavřeno
Pondělí až pátek nabídka hotových jídel od 11:00 – 14:00 hodin. Možné je také
zamluvení večeře a jídla na objednávku dle dohody.

V únoru proběhlo školení pro práci s motorovou pilou, kterého se zúčastnili
všichni členové JSDH. Poté následovala praktická část školení, při které jsme
teorii vyzkoušeli v praxi v obecním lese.
V březnu proběhlo školení velitelů na HZS v Holicích i s naší účastí.
Nejen pro hasiče, ale také pro širokou veřejnost uspořádal pan Seka dvě
přednášky. Jedna proběhla dne 15. 3. a byla zaměřena na novelu silničního zákona,
druhá se konala 29. 3. se zaměřením na poskytnutí první pomoci. Obě přednášky
využili jak naši spoluobčané, tak i členové SDH okrsku.
Pozvání na den otevřených dveří hasičské zbrojnice SDH Dolní Rovně obdrželi naši hasiči a této akce jsme se také zúčastnili. Akce
proběhla 6. 4. a její součástí bylo také slavností předání dvou
nových požárních automobilů, které JSDH Dolní Roveň obdržela v roce 2018.
Nyní nás čeká uspořádání tradičního svátku jara – čarodějnic
a v květnu proběhne taktické cvičení okrsku zde v Chotči.
I nadále probíhají práce na veteránu Praga RN.
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Zápisy do školky a školy
Zápis do MŠ Pohádka Sezemice
Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje zápis
k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole od školního roku 2019 – 2020
Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní
budova) 6.5.2019 od 7.00 do 16.00 hod. a 7.5.2019 od 8.00 do 15.00 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. 2019, je povinen dle §
34a 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.
Žádosti o přijetí dítěte do Mateřské školy Pohádka, Sezemice si mohou zákonní
zástupci vyzvednout od 18.3.2019:
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:
1. řádně vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost k předškolnímu
		 vzdělávání
2. k nahlédnutí svůj občanský průkaz, rodný list dítěte, případně doklad
		 o budoucím trvalém pobytu svého dítěte ve spádovém obvodu MŠ
		 (originál kupní smlouvy bytu, pozemku aj.)
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Zápis do ZŠ Sezemice
Termín konání:

středa 24. dubna 2019 od 14 do 18 hodin
čtvrtek 25. dubna 2019 od 14 do 18 hodin

Školský zákon: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který
následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen
odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června
příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky
již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li
o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od
září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je
také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí
dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského
poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný
zástupce. Školský zákon, § 36 Plnění povinnosti školní docházky
Kritéria pro přijímání žáků:
• O přijetí rozhoduje ředitel školy v souladu se školským zákonem a podle
stanovených kritérií.
• Pomocná kritéria budou použita v případě zájmu vyššího počtu dětí než je
počet volných míst v otvíraných prvních třídách pro školní rok 2019/2020.
• Čas ani pořadí příchodu k zápisu nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
• K zápisu musí znovu přijít i děti, kterým byl v roce 2018 udělen odklad povinné
školní docházky. Zákonné kritérium:
• Trvalý pobyt dítěte ve spádovém obvodu školy, popř. v obci s dohodou
uzavřenou s městem Sezemice. (5 bodů) Pomocná kritéria:
• Starší sourozenec/sourozenci jsou a po 1. 9. 2019 budou žáky naší ZŠ. (2 body)
• Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy. (1 bod) Počet žáků, které
je možné přijmout do 1. ročníku 2019/2020, je 60.
foto archiv ZŠ Sezemice
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Stalo se
Karneval
V sobotu 23. února se v sále pohostinství v Chotči konal Dětský karneval. Na
karneval se společně s rodiči přijelo podívat 68 dětí. Po celé dopoledne se soutěžilo
a tančilo. Děti si vyzkoušely promenádu masek, slalom s balónkem, podlézání pod
lanem, hod na cíl, židličkovanou, chůzi po papírech, tanec s balónkem. Nechyběla
diskotéka DJ Míry. Odpolednem děti provázela „Sněhurka“ Martina Chvojková,
„Křemílek“ Petra Bartelová a „Hasič“ Tomáš Chvojka. V závěru odpoledne
proběhlo losování vstupenek. Odměnu si odneslo každé z dětí. Rozzářené oči
dětí a spokojené úsměvy rodičů jsou pro nás největší odměnou a důkazem, že
se nám odpoledne vydařilo.
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Velikonoční dílna
V sobotu 6. dubna, jste se mohli přijít
podívat do sálu pohostinství v Chotči
na oblíbenou velikonoční dílnu. K vidění bylo spousta krásné jarní inspirace jak ke tvoření, tak zakoupení. Na
své si přišly jak dospělí, tak i děti. Organizátorky Dáša Vecková a Helena
Pražanová děkují všem, kteří jakkoliv
s přípravou dílny pomohly a všem,
kteří jste se přišli podívat

Bude se konat
Čarodějnice
Rádi vás všechny opět uvidíme na čarodějnickém rejděni na Baště. Letos náleží
30. duben na úterý a SDH Choteč zajistí bezvadný průběh akce včetně dozoru
ohniště až do ranních hodin. Svátek loučení se se zimou a vítání jara začne
tradičním průvodem masek v 17:00 od obecního pohostinství, poté budou
následovat soutěže pro děti, občerstvení včetně chlazeného pivka zajištěno.
Opékání buřtíků na otevřeném ohni samozřejmostí. Zapálení
vatry plánujeme na 19tou hodinu. Těšíme se na vás!

XVI. reprezentační ples obce
V sobotu 2. 3. se konal XVI reprezentační obecní ples, který jako každý rok,
uzavíral plesovou sezónu v Chotči.Vstupenky byly do posledního místa vyprodané.
Při vstupu obdržela každá dáma květinovou pozornost. Po úvodním přivítání
starostou obce, se nám s ukázkou latinsko-amerických tanců představil 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 bohaté tomboly. Hlavní cenou byl 3 denní romantický wellness pobyt
pro 2 osoby v hotelu Kraskov.
Večer se ke spokojnosti všech vydařil a starosta obce děkuje všem sponzorům za
podporu plesové tomboly.
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Dětský den
25. dubna připravuje Obecní úřad Choteč pro děti Dětský den na Baště.
Začátek je ve 14 hodin. Těšit se můžete na jízdu na koních, malování na obličej,
skákací hrad, tombolu, soutěže, ukázku hasičské techniky… Krásné počasí
nezaručujeme, ale dobrou zábavu pro děti a dospělé ano.
Těšíme se na Vás…

Prázdninový pobyt pro děti na chatě Moravanka
V termínu 3. 8. – 10. 8. 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
Úmrtí
Smutnou zprávou je, že nás 9.2. opustila paní Vlasta Pithardtová.

Blahopřejeme
Svá jubilea oslavili a oslaví:

Duben:
Vlček František
Záleská Ivana
Květen:
Hladíková Zdeňka
Vondrouš Jiří

Červen:
Udržalová Vlasta
Vlasáková Alžběta
Uhlířová Dana
Štros František
Doležal Jiří
Vlčková Marie
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