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Slovo starosty k situaci Covid – 19

Z úřadu a zastupitelstva

Milí spoluobčané,

4. 3. 2020 se konalo zasedání zastupitelstva, na které byl také pozván velitel
jednotky pan Pavel Seka, který poreferoval o činnosti JSDH v loňském roce
a o plánovaných činnostech pro rok letošní.
Zastupitelstvo projednalo návrh plánované stavební akce – Chodník podél komunikace od autobusové zastávky Choteč Škola směrem na Dolní Ředice (po
mostek ředického potoka). V návaznosti na tuto akci je v plánu umístění kabelizace celého nadzemního vedení do země od sloupu Křižovatka Časy – Dolní
Ředice (k domu rodiny Uhlířů).
Zastupitelstvo projednalo dlouhodobě plánovanou akci – Rekonstrukce kuchyně
Obecního pohostinství. Na tuto realizaci bylo v loňském roce zažádáno o dotaci
z programu Obnovy venkova. Rekonstrukce bude zahrnovat novou kompletní
elektroinstalaci (nynější stav dle vyjádření revizního technika je nevyhovující).
Dále bude zrenovován rozvod vody a odpadu. Následně bude v celé kuchyni
proveden nový obklad stěn a položení dlažby.

aktuálním tématem posledních dní je probíhající
pandemie onemocnění COVID - 19, která více jak
měsíc, intenzivně zaměstnává celou naši republiku. Když jsme počátkem listopadu sledovali situaci
v Číně, myslím, si, že nikoho z nás nenapadlo, co
čeká za pár týdnů celý svět. Nemoc, podobající se
v počátku viróze, překvapila všechny rychlostí přenosu. Nebudu zmiňovat všechna opatření vlády, jsou
toho plné televize, internet, noviny a všichni jsme jimi
zahlceni. Nařízení se nám mohou zdát v některých oblastech přísná a v některých případech omezující, ale když se podíváme,
jak se nemoc šíří ve světě v poměru šíření nemoci u nás, musím za sebe říci, že
nařízená opatření se prozatím jeví jako dostačující. Jsou to rozhodnutí našich
vládních představitelů zodpovědných za dodržení epidemiologických plánů za
zvládnutí nákazy na záchranu našeho zdraví a životů. Nezávidím jim tuto situaci,
se kterou se vše učí za velmi rychlého pochodu. Můžeme si o daných nařízeních
myslet co chceme, nemusíme souhlasit se všemi jejich kroky, ale důležité je
teď kolektivní dodržování těchto nařízení.Vždyť jen ohleduplné a disciplinované
chování pomůže tuto nákazu „zkrotit“.
Ohroženou skupinou jsou senioři a zejména těm nabízíme pomocnou ruku
v zajištění nákupů, nezbytné dopravy k lékaři. V případě potřeby se nebojte na
mě obrátit na telefonním čísle 724 054 020.
Chtěl bych poděkovat všem, kdo se v naší obci chopili bez jakéhokoliv mého
apelu a zcela dobrovolně šití roušek a poskytli je naším spoluobčanům, kteří
roušku neměli a mohli si je zdarma vyzvednout v prodejně potravin, Děkuji také
Martinu Rozsypalovi za provádění dezinfekce veřejných prostor. Díky Vám všem,
že respektujete nařízení vlády.
Nevím, jaká bude situace, až zpravodaj vyjde, ale budu věřit, že se bude nadále
zlepšovat a virus se bude ve své expanzi zpomalovat. V době, kdy píši tento
článek nevím o nikom, kdo by v naší obci byl v karanténě, nebo dokonce virem
COVID – 19 onemocněl. Budu doufat a věřit, že se tato nákaza bude naší obci
vyhýbat a že se brzy potkáme třeba na kulturní akci pořádané v naší obci.
Opatrujte sebe i své blízké a buďte hodně zdraví.
Martin Chvojka – starosta obce

Zastupitelstvo obce projednalo výpověď z nájmu nebytových prostor Smíšeného zboží paní Ivy Jesínkové. Smíšené zboží bude paní Jesínková provozovat
do konce měsíce dubna.
Obecní úřad vydal Záměr k pronájmu nebytových prostor Smíšeného zboží. Na
tuto výzvu reagovala jedna zájemkyně paní Jindra Školníková a po dohodě s vedením obce jí byli prostory k dalšímu provozování Smíšeného zboží poskytnuty.
Provoz bude zahájen 5. 5. 2020.
Otevírací doba: Po – Pá: 7:00 – 11:00 hod.
SO:
8:00 – 10:00 hod.
Dvakrát týdně bude otevřeno i odpoledne a to v čase 15:00 – 17:00 hod. (konkrétní dny budou upřesněny).
Zastupitelstvo projednalo pronájem nebytových prostor Kosmetiky/Pedikúra
a na základě vydaného záměru pronájmu byly prostory poskytnuty paní Žanetě
Štastné za účelem provozu Kosmetiky.
Starosta obce informoval zastupitele o provedené kontrole – Přezkoumání hospodaření za rok 2009, která na Obecním úřadě proběhla dne 26. 2. 2020 Krajským úřadem Pardubického kraje.Výsledkem dílčího přezkoumání nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky v hospodaření. Celá zpráva o výsledcích kontroly
je vyvěšena na webových stránkách obce.

4

5

Hasiči

Školka

Rok 2020 zahájilo SDH Chotěč Výroční schůzí, která hodnotí a uzavírá činnost
spolku za uplynulý rok. Na schůzi jsou tradičně zváni ostatní SDH okrsku a nejinak tomu bylo i letos. Potěšila nás také účast starosty okrsku pana Pavla Neumana.
V lednu proběhlo školení pro práci s motorovou pilou členů JSDH. Následný
den proběhala praktická část školení v obecním lese.
V únoru jsme uspořádali hasičský ples, který se konal v sobotu 8. února, k tanci
zahráli opět karlovarští Sympaťáci a tombola byla lákavá. Akce se vydařila.

Zápis do MŠ Pohádka Sezemice

V měsíci únoru proběhlo školení strojníků. Za naší JSDH školení absolvovali
Lukáš Vecek a Miroslav Uhlíř.
V měsíci březnu bylo naplánované dvojí školení, v podstatě již tradiční akce,
kterou pořádáme nejen pro SDH okrsku, ale i širokou veřejnost. Jednalo se
o školení ze zdravovědy a silničního zákona. Bohužel, dle nařízení vlády ČR je od
16. března planý zákaz volného pohybu osob, a tak jsme tato školení přesunuli na
pozdější termíny. Obyvatelé naší obce budou včas informováni.
Rádi bychom na stránkách obecního zpravodaje jménem SDH srdečně poděkovali paní Dáše Veckové, Gábině Hendrychové a Petře Bartelové za šití roušek
pro naše obyvatele. Roušky byly k dispozici zdarma v obecním obchodě.
Naše SDH se nyní účastní rozvozu zdravotního materiálu v Pardubickém kraji
(rozvozy probíhají dle předem rozepsaných služeb).
Bohužel, také z důvodu pandemie koronaviru letos pravděpodobně neproběhne
čarodějnické rejdění na Baště. Pokud by se situace změnila, rádi pro Vás „čarodějnice“ uspořádáme a o jejich konání Vás budeme včas informovat pozvánkou
v obecním rozhlase.

Mateřská škola Pohádka, Sezemice vyhlašuje ZÁPIS k předškolnímu vzdělávání
v mateřské škole od školního roku 2020 – 2021
Zápis se bude konat v Mateřské škole Pohádka, Sezemice, Jiráskova 596 (hlavní
budova) 6. 5. 2020 od 7.00 do 16.00 hod a
7. 5. 2020 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. 2020, 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 16.3.2020:
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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Základní škola
Zápis do 1. ročníku pro školní rok 2020/2021
v Základní škole Sezemice
Termín konání: 1. dubna 2020 až 30. dubna 2020
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 2020/2021.
• Pořadí doručení žádosti o zápis nemá vliv na rozhodnutí o přijetí.
• K zápisu je nutné znovu přihlásit i děti, kterým byl v roce 2019 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. 2020 budou žáky naší ZŠ. (2 body)
• Skutečné bydliště dítěte ve spádovém obvodu školy. (1 bod)
Počet žáků, které je možné přijmout do 1. ročníku 2020/2021, je 60.
Průběh zápisu
Zápis k povinné školní docházce proběhne v souladu s právními předpisy, ale s
upuštěním od některých tradičních postupů.
Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínu od 1.
dubna do 30. dubna 2020 bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
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Zákonný zástupce dítěte doručí do školy žádost o přijetí dítěte k základnímu
vzdělávání následujícím způsobem:
1) V době od 1. 4. do 30. 4. 2020:
a) do datové schránky školy
b) e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem
		 (nelze jen poslat prostý email!)
c) poštou
2) Pouze ve dnech 29. 4. a 30. 4. od 14 do 18 hodin nebo po telefonické dohodě
(775 931 070):
a) osobní podání: vhozením vyplněné žádosti do urny ve vestibulu školy
Žádáte-li o odklad školní docházky, doručíte výše uvedenými způsoby nejpozději
30. dubna 2020 tyto tři dokumenty:
1. žádost o odklad povinné školní docházky
2. doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení
3. doporučující posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa
Rozhodnutí o odkladu školní docházky si lze vyzvednout od 1. 6. 2020 u zástupkyně ředitele školy Mgr. Zuzany Brandové (telefon 775 931 070).

Stalo se
Dětský karneval
V sobotu 29. února se pod záštitou Obecního úřadu v sále pohostinství v Chotči konal
Dětský karneval. Na karneval se společně
s rodiči přijelo podívat 74 dětí. Dobrá nálada
nás provázela po celé odpoledne. Soutěžilo
se, tančilo a parket byl stále zaplněn nádhernými maskami princezen kovbojů, hrdinů,
berušek, kočiček a mnoha dalšími. Odpolednem provázela Pipi dlouhá punčocha –
Martina Chvojková, motýl Petra Bartelová
a Tomáš Chvojka. O diskotéku se jako již
tradičně postaral DJ Míra. V závěru nechybělo losování vstupenek o nanukové dorty
a mezi dětmi velmi oblíbený „bonbónový
déšť“. Rozzářené oči dětí a spokojené úsměvy rodičů jsou pro nás největší odměnou
a důkazem, že se nám odpoledne vydařilo.
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XVII. reprezentační ples obce
V sobotu 7. 3. se konal XVII 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 předvedli 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 Podlesí
Večer se ke spokojnosti všech vydařil a starosta obce děkuje všem sponzorům
za podporu plesové tomboly a Vám všem, kdo jste na ples přišli.

Bude se konat
Pokud se situace zlepší natolik a bude vládou povoleno konání kulturních akcí,
připravujeme pro Vás následující a moc rádi se s Vámi na nich potkáme.Vše záleží
ale na tom, jak se bude situace s nákazou a jejím šířením u nás vyvíjet proto zde
uvádíme pouze termíny plánovaných akcí.V případě, že se akce uskuteční, budete
o programu včas informováni.

Dětský den Na Baště
6. června 2020 od 14:00 hod.

Neckyáda Na Baště
22. srpna 2020 od 14:00 hod.

Prázdninový pobyt na Máje
1.srpna – 8. srpna 2020 – pro přihlášené děti.
V srpnu by se měl uskutečnit další prázdninový pobyt pro děti. Letos jedeme již 5 tým
rokem. Kapacita je od října zcela naplněna a já
věřím, že bude již tak bezpečno, aby se pobyt
mohl uskutečnit. Každopádně o případných
změnách budete informováni. Doufám, že žádné nenastanou a že si společně s Vašimi děti
užijeme parádní týden v krásném prostředí vzdušných lázní na Benecku.
Martina Chvojková
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Výročí
Blahopřejeme
Svá jubilea oslavili a oslaví:
Duben
Vlček František
Dvořáčková Jitka

Květen
Čapková Jana
Novotný Tomáš

Červen
Karešová Hana
Polák Jiří
Štros František
Mondek Zdeněk
Kašpar František

Z důvodu ochrany osobních údajů GDPR neuvádíme data narození dětí a data narozenin jubilantů.
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