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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

OHLÉDNUTÍ ZA ŠKOLNÍM ROKEM 2017/2018

Vážení spoluobčané,

V pátek 29. 6. 2018 skončil školní rok i v Cholticích. Žáci
dostali ve škole vysvědčení, ale školní rok končí až slavnostním vyřazením deváťáků na choltickém zámku. Letos opět pod platanem v parku. Starosta Tomáš Bolek
spolu s místostarostou Janem Pavlíkem předali odcházejícím deváťákům pamětní listy a popřáli jim mnoho
úspěchů v jejich dalším studiu. Nejen oni kvitovali, že
se někteří deváťáci rozhodli učit na střední škole tradičním řemeslům, jako je např. truhlář či obráběč kovů.
Jen tak dál.

v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme informace z
červnového zasedání zastupitelstva i s komentářem k
jednotlivým projednávaným bodům a také další zprávy
o životě v Cholticích, Ledci a Podhorkách. Máme za sebou náročnou II. etapu stavby ulice U Obory, první část
oprav chodníků v Lipoltické ulici a další drobnější akce
na opravách a vylepšení obecního majetku. Přes prázdniny bude pokračovat další etapa oprav chodníků, konkrétně v ulici Okružní a následně dokončení v Lipoltické
a v ul. Jedousovská. Jsem si vědom, že v době, kdy je
stavěna nová ulice nebo chodník, je velmi komplikovaný pohyb v dané lokalitě. Za tyto komplikace se
omlouvám. Buďme prosím ještě chvíli trpěliví, každá
oprava jednou skončí a pak je na pár let vystaráno.

I v mateřské škole jsme se loučili, a to s předškoláky. Ve
čtvrtek 28. 6. 2018 se sešli v mateřince rodinní příslušníci našich předškoláků, aby zhlédli společně s dětmi indiánskou pohádku. Děti pak byly samotným náčelníkem Rudým vlasem pasovány na školáky. Z rukou starosty Tomáše Bolka a místostarosty Jana Pavlíka obdržely tradiční pamětní listy a přání mnoha úspěchů v základní škole. Oba pak poděkovali jménem městyse
Choltice paním učitelkám za bezvadně odvedenou
práci v uplynulém školním roce.

V Cholticích se během roku koná spoustu kulturních a
sportovních akcí. Je to nejen tím, že jsme ochotní je
jako městys finančně podporovat, ale většina akcí je závislá na ochotě Vás, občanů, je organizovat. Opravdu
těch akcí není málo. Všem, kteří se snaží pro druhé
něco udělat, patří velký dík a uznání. Jednou z letošních
mimořádných akcí bude připomenutí 100. výročí vzniku
Československa a skončení I. světové války. Sestavili
jsme tým, který připravuje výstavu na malém zámku,
během podzimu se uskuteční odborná přednáška o
událostech před 100 lety a 28. 10. 2018 se na hřbitově
u pomníku padlých v I. sv. válce uskuteční vzpomínkový
akt za účasti veřejnosti a choltických spolků, které položí květiny k pomníku k uctění padlých.

Rozloučení se zaměstnanci základní školy už proběhlo
15. 6. 2018 v jídelně školy. I zde vedení městyse poděkovalo všem zaměstnancům školy za bezvadně odvedenou práci. Zároveň proběhlo i loučení s Mgr. Dagmar
Zálabskou, která odchází do důchodu po neuvěřitelných 38 letech působení v choltické základní škole.
Patří jí obrovský dík za vše, co pro výchovu a vzdělání
dětí z Choltic a okolí vykonala.

Na podzim se konají volby do obecního zastupitelstva.
Chceme dokončit všechny započaté akce a úkoly, abychom předali nově zvolenému zastupitelstvu správu
našeho městečka bez restů. Ani o prázdninách se tedy
nudit nebudeme. Přeji Vám všem pohodové prázdninové měsíce.
Mgr. Tomáš Bolek
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INFORMACE ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Starosta informoval o schůzce se zástupci pošty a o zaslání usnesení zastupitelstva o zájmu městyse provozovat Poštu Partner. Pošta by měla připravit smlouvy ohledně provozu a koupě budovy, čeká se na znalecký posudek. Pokud bude cena přijatelná pro městys a
smlouvy připraveny, na posledním zářijovém zasedání
zastupitelstva před komunálními volbami by měly být
smlouvy schváleny a bude zahájena příprava výběru zaměstnanců pro poštu. Občané by prakticky změnu nepoznali, rozsah hodin i služby by zůstaly zachovány, případně budou rozšířeny. Městys by měl provozování
pošty převzít od 1. 2. 2019.

Čtvrté zasedání zastupitelstva v roce 2018 se konalo v
pondělí 25. 6. 2018 od 18 hodin a zúčastnilo se ho 11
členů zastupitelstva a 5 občanů.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o uskutečněných a připravovaných
stavebních akcích.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2017 a
schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse a
schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice za
rok 2017 bez výhrad.

Starosta informoval o dokončené ulici U Obory, která
byla dokončena v pátek 22. června (chybí jen veřejné
osvětlení) a přejímce městysem, která se uskuteční 26.
června, o dokončené první etapě opravy chodníků, a to
části v Lipoltické ulici, pokračovat se bude částí v Okružní ulici, o výstavbě diskgolfového hřiště v oboře, vybudovaných závlahách na fotbalovém hřišti a na tréninkové dráze hasičů. O prázdninách proběhne oprava
střechy na obecním domě v místní části Ledce včetně
opravy komínu a dokončení výměny oken, připravuje
se výstavba dětského hřiště pod zámkem, bude probíhat dozor nad stavbou kanalizace a zpevněných ploch v
Okružní ul. – stavba 16 RD soukromým investorem a
průběžně se budou opravovat chodníky, které nejsou v
dobrém stavu.

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2017. Městys v roce 2017 hospodařil s příjmy ve výši 27 627 tis. Kč, z čehož 18 251 tis. Kč činily
příjmy z daní a poplatků, 4 675 tis. Kč činily příjmy nedaňové (prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze
zámku, apod.), dále přijaté dotace, dividendy, odměny
za třídění apod. ve výši 3 704 tis. Kč a kapitálové příjmy
ve výši 997 tis. Kč (prodeje pozemků).
Výdaje v roce 2017 činily 25 441 tis. Kč, z čehož 19 854
tis. Kč byly běžné výdaje a 5 587 tis. Kč kapitálové výdaje (investiční opravy obecního majetku).
Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 2 186 tis.
Kč.
Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ,
stavbu ČOV, rekonstrukci zámku č. p. 5 a stavbu místních komunikací. Celková hodnota dluhu je 13 415 tis.
Kč a bude doplacen v roce 2027. Městys splácí ročně 1
599 720 Kč. Úroky byly v roce 2017 ve výši 187 tis. Kč
(105 silnice, 35 ČOV, 34 ZŠ a 13 zámek).
Zůstatek na účtech k 31. 12. 2017 činil 3 705 773 Kč. V
roce 2016 to bylo 3 122 tis. Kč.
Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem
Krajského úřadu PK dne 19. 9. 2017 a 3. 5. 2018. Audit
nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná
rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospoda-

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o přípravách provozování Pošty
Partner městysem Choltice.
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ření městyse v budoucnosti. Zpráva o výsledku přezkoumání, závěrečný účet a účetní závěrka byly v souladu se zákonem řádně zveřejněny na úřední desce a
na webových stránkách městyse. Celoroční hospodaření městyse bude tedy schváleno bez výhrad.

schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na rekonstrukci pomníku obětem 1.
světové války.
Starosta informoval o podaných a poskytnutých dotacích, městys podal 4 žádosti, uspěl ve třech případech,
a to se žádostí na zakoupení sloupové vitríny do muzea,
kde žádal o 45 000 Kč, získal 40 000 Kč, náklady na pořízení byly 72 000 Kč; žádost na zhotovení 3 kusů arkádových oken ve výši 75 000 Kč, obdržel 75 000 Kč, náklady budou činit 219 000 Kč a žádost o dotaci na
opravu pomníku padlých v první světové válce na hřbitově ve výši 25 000 Kč, získal 25 000 Kč, náklady budou
ve výši 55 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2017 a účetní závěrku MŠ
Choltice za rok 2017.
Starosta seznámil přítomné s účetními závěrkami ZŠ
Choltice a MŠ Choltice za rok 2017.
MŠ hospodařila v roce 2017 s částkou 5 183 tis. Kč, z
toho 540 tis. Kč byl neinvestiční příspěvek městyse na
provoz. Hospodaření MŠ skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč. Městys v roce 2017 provedl opravy WC v
hodnotě 463 tis. Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu č. 1
s Centrem sociálních služeb a pomoci Chrudim o příspěvku obce na poskytování sociální služby v denním
stacionáři Jitřenka.

ZŠ v roce 2017 hospodařila s částkou 16 334 tis. Kč a
skončila s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti 0
Kč.

Starosta informoval o obdržené žádosti paní Jany Koláčné o příspěvek pro zajištění pobytu pro postiženého
syna v denním stacionáři Jitřenka (syn již dosáhl věku,
kdy nemůže dále pobývat ve škole Svítání), kde městská rada města Chrudim stanovila pro cizí klienty tohoto zařízení příspěvek ve výši 150 Kč na den. Městys
uzavře smlouvu s tímto stacionářem o příspěvku městyse na poskytování sociální služby. Příspěvek bude doplněn do rozpočtu ve výši 20 000 Kč pro pobyt cca 15x
v měsíci, na 6 měsíců (7-12/2018) a rezerva.

Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 6 011,99 Kč, který bude převeden do rezervního fondu v plné výši.
ZŠ dostala v roce 2017 od městyse neinvestiční příspěvek na provoz ve výši 1 896 000 Kč. Městys navíc provedl modernizaci klimatizace v kuchyni za 1 746 tis. Kč
a výměnu čerpadla v kotelně za 55 tis. Kč.
Starosta zároveň uvedl, že hospodaření školských zařízení kontroluje městysem pověřená auditorka Ing.
Marta Studničková Pleskotová, která neshledala na
hospodaření škol žádné nedostatky a doporučuje
schválit účetní závěrky obou škol. Zpráva auditorky je k
nahlédnutí. Od roku 2017 se také zveřejňuje rozpočet
ZŠ a MŠ Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 4/2018.
Starosta nejprve předal slovo předsedkyni finančního
výboru Olze Urbanové, která informovala o tom, že finanční výbor projednal toto rozpočtové opatření i o
připravované kontrole hospodaření městyse.
Starosta následně prošel celé rozpočtové opatření a informoval, že městys navyšuje příjmy o 384 000 Kč, a to
v dani z příjmů právnických osob, v příjmech z lomu v
Chrtníkách a v darech na sportoviště. Výdaje jsou navýšeny o 927 000 Kč – nákup sazenic do obory, odměna
lesnímu hospodáři, úprava položek ve výstavbě ulice U
Obory (přesun na kanalizaci), poskytnutí dotace spolku
Deštník, povýšení výdaje na pořízení sloupové vitríny,
přeúčtování nákladů na opravu pomníku na hřbitově na
jiný paragraf, náklady na vybudování diskgolfového
hřiště, zaúčtování nákladů za provedení kamerového
měření na obou domech (DCHB a DPS) na investice,

Od 1. 1. 2018 je pro ZŠ Choltice stanoven společný školský obvod městyse Choltice a dalších 10 okolních obcí.
Dětem z okolních obcí je tak zaručen přístup k základnímu vzdělávání v ZŠ Choltice.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na
rozšíření vybavení zámku - muzea o sloupovou vitrínu,
schválilo smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje na výměnu arkádových výplní a
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servis na DAF, zvýšení vyplácených odměn občanů za
třídění odpadů, finanční prostředky pro denní stacionář
Jitřenka a oprava hasičské cisterny. Rozdíl mezi příjmy
a výdaji bude uhrazen z přebytku z minulého roku.

Starosta informoval o tom, že ze zákona jsou obce povinny do konce června mít plán rozvoje sportu, připravil
proto návrh dokumentu a představil jej zastupitelům (ti
jej měli k dispozici prostřednictvím zaslaného e-mailu)
a veřejnosti. V plánu je stanoveno, že městys bude podporovat organizování sportovních akcí, spolky organizující sportovní aktivity a bude se starat o sportoviště,
která jsou v jeho majetku.

V rámci diskuse se Ing. Fižová zeptala, zda se bude případně pokračovat na opravách na domech DCHB a DPS,
že pokud nikoliv, že náklady by neměly zůstat v účetnictví na účtu 042 (pořízení).

V diskusi Jan Čermák, předseda sportovní komise, sdělil, že dokument projednal ve sportovní komisi, která s
ním vyjádřila souhlas. Diskutovalo se o případném
osvětlení fotbalového a multifunkčního hřiště.

Starosta odpověděl, že na letošní rok nic naplánováno
není, ale že to je otázka účetnictví, nikoliv rozpočtu. Zároveň informoval, že dojde ke schůzce s firmou, která
by navrhla řešení na odstranění vzlínající vlhkosti v DPS
č. p. 160.

Olga Urbanová zmínila, že městys také pořádá Choltický zlaťák, který finančně zajišťuje, diskutovalo se
také o podpoře rybářského spolku, ale ten může být
podporován jiným způsobem, protože se nejedná o
sportovní aktivitu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p. č. 690/9 v k. ú. Choltice za cenu 80 Kč/m2 a
úhradu režijních nákladů ve výši 11 062 Kč.
Starosta informoval, že žádost o koupi tohoto pozemku
si podali žadatelé, aby měli lepší přístup na svou zahradu. Pozemek má 38 m2. Městys nechal vyhotovit geometrický plán a pozemek bude prodán za 80 Kč/m² a
režijní náklady ve výši 11 062 Kč (GP, kupní smlouva,
kolek).

Jana Augustinová vznesla dotaz na koupaliště v Ledci, v
Plánu rozvoje sportu bude jeho podpora zahrnuta v
rámci podpory celého sportovního areálu v místní části
Ledec.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi podílu
ve výši 2/27 na pozemku p. č. 1662 za cenu 10 Kč/m2.

Starosta informoval o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva:

Jedná se o pozemek části cesty v polích. Starosta informoval, že se jedná víceméně o službu pro vlastníky,
kteří nechtějí vlastnit pozemky nepatrné výměry. Výměra je necelých 18 m2.

* probíhá výstavba 16 RD v ulici Okružní soukromým investorem, městys kontroluje výstavbu infrastruktury,
kterou po dokončení převezme.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo koupi pozemku p. č. 754/3 v k. ú. Choltice za cenu 20 Kč/m2.

* připravují se nové webové stránky pro městys a zámek Choltice

Jedná se o část chodníku U Kvartýru, který prodávající
zdědil a má zájem ho prodat městysi. Pozemek má výměru 83 m2 a bude vykoupen za 20 Kč/m².

* připravuje se nové odpočinkové místo s herním prvkem Na Hlásku - byla získána dotace v rámci Podhůří
Železných hor (přístřešek na sezení, herní prvek, lípu)

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IZ-12-2000712/VB/01 Název stavby: Choltice Lipoltická 324_přel_knn_SLAVOJ.

* ke zvýšení stočného: upozornění od ministerstva zemědělství, že městys si ukládá málo finančních prostředků do fondu obnovy - jde o úkol pro nové zastupitelstvo

Jedná se o přemístění kabelu elektrického vedení pro
budovu školy, který by byl pod plánovanou přístavbou
rozšíření kabin Slavoje.

* řešila se nabídka obrazů s tematikou Choltic od soukromého vlastníka - nerealizovat

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán rozvoje
sportu v městysi Choltice.

* připravuje se výstava k 100. výročí vzniku republiky a
ukončení 1. sv. války
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* požádáme o registraci znaku Choltic

Starosta informoval o žádosti Zuzany Koudelkové, nájemkyně místní cukrárny Andělka, která požádala o
možnost používat pro cukrářský výrobek čokoládových
bonbonů z pravé belgické čokolády s různou náplní a v
krabičce název „Choltické pralinky“.

* kulturní a sportovní akce:
* proběhlo: dětský den 2. 6., 9. 6. řemesla na zámku,
triatlon Trilobit Man, 16. 6. dospělé sbory, liga požárního sportu - na konci května, fotbalový turnaj - starší
mladší přípravka, pasování čtenářů, fotbalová sezona
skončila, volejbalový turnaj

V rámci diskuze Jana Augustinová vyjádřila názor, zda
název pralinka není nějak chráněný patent – nakonec
se dospělo k názoru, že schvalujeme, že v názvu může
být „choltický“.

I V CHOLTICÍCH ŽILI LEGIONÁŘI, CHYSTÁME JEJICH
PŘIPOMENUTÍ
Vážení spoluobčané,
městys Choltice připravuje vzpomínkovou výstavu ke
stému výročí vzniku Československé republiky. Domnívám se, že by bylo vhodné si připomenout ty, kteří se
na jejím vzniku také podíleli, a to československé legionáře. Bojovali v Rusku, Srbsku, Itálii a Francii a dali tak
základ československé armádě v nové republice. Chtěl
bych tímto způsobem projevit čest a uznání našim bývalým spoluobčanům – legionářům, na které se po
druhé světové válce docela zapomnělo.

* chystá se: noční útoky, vyřazení žáků deváté třídy, 30.
6. cykloorientační závod, 14. 7. pouťové zápasy a otevření diskgolfového hřiště, 25. 7. divadlo, 4. - 5. 8. memoriál Karla Kabeláče, týden potom začíná fotbalová
sezona, 4. – 5. 8. MS ve vzduchostřelbě,

Doposud se mi podařili vypátrat tyto, dnes již mrtvé legionáře, kteří žili v obci Choltice.

* na poradě zastupitelů se prezentovala developerská
firma, která uvažuje koupit pozemek za lesovnou i s
projektovou dokumentací a vystavět tam bytový dům –
odloženo na nové zastupitelstvo

• Boháč Lev František
č. p. ???, nar. 29. 5. 1881, + 2. 1. 1930, ruská a srbská
fronta
• Bulíček František
č.p. 3, nar. 21. 12. 1886, + 12. 6. 1919, italská fronta
• Čížek Bohumil
č.p. 58, nar. 24. 5. 1889, + 20. 9. 1956, italská fronta
• Čížek Václav
č.p. 40, nar. 6. 3. 1882, + ???, italská fronta
• Doležal František
č.p. 3, nar. 24. 7. 1889, + 22. 4. 1962, ruská fronta
• Havelka Karel
č. p. 164, nar. 19. 4. 1887, + 1963, italská fronta
• Holík Jan
č. p. 42, nar. 23. 11. 1893, + ???, ruská fronta
• Horák Vincent
č. p. 79, nar. 14. 6. 1887, + ???, ruská fronta
• Hronek Bohumil
č. p. 169, nar. 30. 9. 1893, + ???, italská fronta
• Janeček Josef
č. p. 89 , nar. 28. 2. 1895, + ???, ruská fronta
• Jehlička Karel
č. p. 69, nar. 28. 1. 1897, + ???, ruská fronta

* pytlový sběr proběhne mimořádně 4. července (ve
středu, jak je uvedeno v kalendáři)
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Různé na
vědomí.
Jana Augustinová zmínila střelbu v oblasti pod zahradami, starosta odpověděl, že k tomu nemá žádné informace, doporučil příště zavolat Policii ČR.
Pan Filip Hübl poděkoval zastupitelům za změnu územního plánu v lokalitě Z23, schválenou na minulém zasedání. Starosta seznámil zastupitele s písemným poděkováním, které podepsalo 23 občanů z ulice Severní a
Jedousovské a bylo na úřad podáno 25. 6. 2018.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo použití názvu Choltické pralinky pro cukrárenský výrobek z
místní cukrárny Andělka.

-5-

• Košumberský Václav
č. p. 134, nar. 30. 9. 1889, + 20. 10. 1958, ruská fronta
• Kožený František
č. p. 3, nar. 15. 10. 1888, + 30. 10. 1917 Kyjev, ruská
fronta
• Král František
č. p. 166, nar. 6. 5. 1900, + ???, domobrana
• Krčmář Josef
č. p. ???, nar. 23. 2. 1856, + 15. 10. 1928, ruská fronta
• Lounek Josef
č. p. 103, nar. 5. 2. 1894, + ???, ruská fronta
• Machač Josef
č. p. 3, nar. 8. 2. 1896, + ???, ruská fronta
• Mašek Fr. Václav
č.p. 7, nar. 28. 11. 1898, + ???, italská fronta
• Minařík Jan
č. p. ???, nar. 19. 2. 1893, + 18. 12. 1969, italská fronta
• Morávek Jan
č. p. 66, nar. 26. 10. 1883, + ???, ruská fronta
• Murdych František
č. p. 63, nar. 30. 6. 1890, + ???, ruská fronta
• Neuheisel Josef
č. p. 3, nar. 28. 9. 1884, + ???, ruská fronta
• Novák Václav
č. p. 101, nar. 21. 1. 1891, + ???, ruská a francouzská
fronta
• Rulík Josef
č. p. ???, nar. 31. 12. 1883, + ???, ruská fronta
• Říha Václav
č. p. 32, nar. 17. 11. 1885, + ???, ruská fronta
• Sikáček Josef
č. p. ???, nar. 16. 7. 1880, + ???, ruská fronta
• Svoboda Josef
č. p. ???, nar. 20. 1. 1900, + ???, italská fronta
• Štěpánek František
č. p. 101, nar. 18. 11. 1896, + ???, ruská fronta
• Štěpánek Josef
č. p. 107, nar. 24. 11. 1889, + 16. 3. 1964, ruská fronta
• Šťovíček Josef
č. p. 44, nar. 3. 8. 1897, + 14. 3. 1985, italská fronta
• Švadlenka Jaroslav
č. p. 8, nar. 28. 12. 1897, + ???, italská fronta
• Turyna František
č. p. 107, nar. 7. 10. 1896, + ???, ruská fronta

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Městys Choltice prosí občany,
- aby neparkovali na chodnících a travnatých plochách.
Auto na chodníku brání průchodu např. mamince s kočárkem. Auto na trávníku ničí samotný trávník a znesnadňuje jeho sekání obecní technikou.
- aby nevhazovali do kanalizace (WC) vlhčené ubrousky.
Jsou ve vodě nerozpustné a ucpávají čerpadla na ČOV v
Cholticích, jejichž oprava stojí nemalé (zbytečné) finance. Tyto ubrousky patří výhradně do odpadkového
koše.

TJ SLAVOJ CHOLTICE – ODDÍL KOPANÉ
Přinášíme Vám informaci o umístění našich družstev v
krajských a okresních soutěžích v ročníku 2017/2018.
Zapojeny byly všechny věkové kategorie: dospělí A, B,
dorostenci, mladší a starší žáci, mladší a starší přípravka.
Výsledky:
Družstvo A dospělých hrálo krajskou soutěž 1.B třídu.
Ze 14 účastníků skončilo na 8. místě (13 výher, 0 remíz,
13 proher). Získalo 39 bodů, vstřelilo 40 branek a 40
jich obdrželo. Nejlepším střelcem byl Pavel Švejda se 7
góly.
Družstvo B dospělých hrálo okresní soutěž 4. třídu s 9
účastníky a skončilo na 4. místě se 42 body (12-6-6),
skóre aktivní 58:40. Nejlepším střelcem byl Marek
Cvejn s 12 brankami.
Naši dorostenci hráli ve spojeném družstvu v Heřmanově Městci. Hráli krajskou soutěž se 14 družstvy a obsadili 5. místo (17-0-9), skóre 81:37 a zisk 52 bodů. Nejvíce branek (celkem 27) vstřelil Filip Bleha.
Starší žáci hráli též spojeni s Heřmanovým Městcem. Ze
13 družstev se umístili na 8. místě (9-0-15), získali 28
bodů a celkové skóre 47:66. Nejlepším střelcem s 22
brankami byl Marek Ouřecký.

Ještě bych chtěl požádat ty, kteří našli v tomto seznamu
své blízké a mají jejich fotografie a dokumenty, o zapůjčení na výstavu nejpozději do 17. 7. 2018. Obracejte se
prosím na kastelána zámku pana Lukáše Rychteckého
(kastelan@choltice.cz, tel. 734257579), který je zaeviduje a po skončení výstavy Vám je vrátí.

Mladší žáci se účastnili soutěže ve spojení s žáky Živanic. Z 13 družstev se umístili na 5. místě se 43 body (150-9), nastříleli 117 branek a 71 jich obdrželi. Nejvíce
branek vstřelil Jan Lukeš – 38.

Miroslav Špalek
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Starší přípravka, tj. žáci do 11 let ukončila soutěž na 3.
místě z 12 účastníků. Získala 51 bodů (17-0-5), skóre
126:85. Nejlepším střelcem byl Adam Nešetřil s 28
brankami.

Bohužel další krach z naší strany přišel hned na dalším
kole, a to v Čeperce a opět 11. místo. Jelikož hned další
den jsme hostili závody zařazené do této ligy my, tak
jsme z toho neměli vůbec dobrý pocit. Výsledky vůbec
neodpovídaly tomu, co máme natrénováno a jaké časy
jsme schopni zaběhnout. Po Čeperce jsme si vše mezi
sebou vyříkali, a to pěkně od plic. Druhý den ráno jsme
vše hodili za hlavu a připravovali dráhu na další boje o
důležité body. Naše družstvo šlo na start jako poslední
a výsledky konkurence byly doslova ohromující – SDH
Smidary 16:87, druhé SDH Hrobice 16:88, třetí SDH Dubenec 16:88. Nutno podotknout, že nikdy jsme neběželi pod 17 vteřin. Po skončení našeho pokusu ale vypukla obrovská radost 16:87!!! a díky rychlejšímu druhému proudu, než mělo SDH Smidary se stáváme vítězi
domácího ligového kola. A opět se vracíme na průběžné první místo v celkovém hodnocení ligy. Bohužel
na těchto závodech nás mrzela skoro nulová účast místních obyvatel.

Mladší přípravka, tj. žáci do 9 let obsadila 2. místo z 10
družstev. Získala 45 bodů (15-0-3), skóre 171:65. Nejvíce branek (49) vstřelil Adam Nešetřil.
Výbor fotbalového oddílu děkuje všem, kteří se starají
o zdárný průběh soutěží a zapojení našich družstev. Pro
příští ročník 2018/2019 jsme opět přihlásili 7 družstev.
Nový ročník zahajuje 11. srpna 2018 a přejeme si, aby
byl alespoň tak úspěšný jako ten minulý.

HASIČSKÁ SOUTĚŽ
Hasičská sezóna 2018 je v plném proudu. Po skončení
loňského soutěžního ročníku jsme se rozloučili s naší
sportovní stříkačkou, se kterou jsme dosáhli významných úspěchů jako celkové vítězství Ligy pardubického
okresu, pódiové umístění v celkovém zúčtování na Lize
okresu Chrudim a nespočet kvalitních výsledků na pohárových soutěžích. Chtěli jsme se výkonnostně posunout výše, a tak za veliké podpory městyse Choltice,
který nám zakoupil novou stříkačku se silnějším obsahem, jsme odstartovali další ročník hasičských soutěží.
Po sérii tréninků, ať už povedených nebo nepovedených jsme na první letošní závody vyrazili do Dašic. Po
nepříliš oslňujících výkonech nakonec pohár pro vítěze
tohoto memoriálu po dvou letech opět zamířil směr
Choltice. První ligové závody se uskutečnily v Třemošnici, a to závod zařazený do Ligy okresu Chrudim. Zde
se běhá na širší hadice než u nás na Pardubicku a také
na nástřikové terče místo průstřikových. Hned od začátku soutěže bylo jasné, že letošní ročník této ligy
bude nesmírně vyrovnaný, naše družstvo nakonec vybojovalo 5. místo a důležité body do začátku ligy. Začátek Ligy pardubického okresu se uskutečnil ve Slepoticích a hned to byly noční závody, na těchto závodech
se nám nikdy moc nedařilo, a tak umístění v top 5 by
bylo z naší strany bráno jako úspěch, nakonec po předvedeném výkonu vítězíme a bereme 20 bodů do celkového hodnocení soutěží na Pardubicku. Další závod
pardubické ligy hostila Rohovládová Bělá, bohužel
místo potvrzení naší formy končíme až jedenáctí. Stále
jsme v součtu bodů zůstali na 1. místě průběžné tabulky
ligy.

Druhé kolo Ligy okresu Chrudim se uskutečnilo na
Seči, nádherné počasí předpovídalo kvalitní výsledky a
ani my jsme se mezi nimi neztratili a s časem 22:04
mířilo krásné druhé místo k nám do Choltic.
9. 6. 2018 startuje naše nejoblíbenější soutěž na Chrudimsku, tou je ligové klání na Štěpánově, letos bohužel běžíme jen ligovou část závodu, následné rozstřely, ve kterých jsme byli v předešlých letech nadmíru úspěšní, vynecháváme z důvodu odpolední soutěže v Srchu. Co se ligy
týče, tak čas 22:13 nám zajistil 3. místo. Po přejezdu na
pardubický okres, jmenovitě přímo do Srchu, jdeme na
start poslední. Náš pokus bohužel nebyl ideální a prostřik
na pravém proudu nás odsunul na 5. místo.
V půlce ligy pardubického okresu jsme před prázdninovou
pauzou na prvním místě, o jeden bod před Rohovládovou
Bělou. To předurčuje boj až do samotného konce ligy.
Uplynul týden a hostitelem dalšího kola chrudimské ligy
se stala obec Brčekoly. Zdejší dráha nepatří mezi ty nejrychlejší, teda až doposud. Naše družstvo jde na start jako
třetí a zastavuje čas na neuvěřitelných 20,46 s a překonávají rekord ligy, který doposud drželo družstvo z Morašic
s časem 21,25 s. Bohužel opět se neúčastníme následujících rozstřelů pro nejlepších 8 týmů a odjíždíme směr Moravany na první kolo Extraligy v požárních útocích v ČR.
Ačkoli zde zdejší trať a hlavně náběh k platu velmi dobře
známe, tak bohužel podsmeknutí na startu a při odběhu z
plata nás stálo drahocenné setinky a ve výsledném čase
se to projevilo, končíme až na 22. místě.
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Druhý den ráno pokračovala extraliga v nádherném areálu ve Zderazi. Tartanový náběh a tvrdá trať předpovídaly
rychlé časy, což favorité závodu potvrzovali od samého začátku soutěže. Náš pokus byl bohužel zhacen hned po odběhu z plata, kde chyba na spoji hadic B ukončila naše
účinkování v tomto závodě a získáváme NP – bohužel to
není nejlepší pokus, ale neplatný pokus.

KALENDÁŘ AKCÍ
21. 7. OPEN MIX Choltice - tenisový turnaj LTC Choltice
4. – 5. 8. MS ve střelbě vzduchovkou
25. 8. Choltické pivní slavnosti
2. 9. vernisáž výstavy Choltice - Československo 100 let
od vzniku republiky

Následující víkend opět patřil extraligovým kláním, vyrážíme do Staré Říše, zde jsme se umístili na 25. místě. Po
přejezdu na nedělní závod do Radíkova nás čekala bouřlivá noc plná zábavy a legrace na místní diskotéce, kde
jsme zanechali velkou stopu. Ráno jdeme na start jako 13.
a pokus to byl více jak povedený, bohužel až na levý
proud, který sestříkl v čase 17:44, čas pravého byl 16:66,
což by znamenalo 12. místo z 45 nejlepších týmů v České
republice, bohužel to nevyšlo, ale pevně věříme že i na
těchto prestižních závodech se nám zadaří, jen je potřeba
nabrat trochu zkušeností.

8. 9. Choltický deštník
8. 9. BABY CUP CHOLTICE 2018

Poslední letošní školní den, který letos vyšel na 29. 6.
2018, se uskutečnila noční soutěž v našem sportovním
areálu v Cholticích. Soutěž se běhala na sestřikové terče a
dvě hadice typu B, takže oproti ligovým závodům o 20 metrů kratší. Bylo zde i více domácích diváků, kteří se bavili
výbornými výkony soutěžních týmů. Nejlepší pokus zaznamenalo družstvo z SDH Stradouň, a to s časem 15,17 s.
Bohužel nám se zde nezadařilo a ani v jednom kole jsme
nezaběhli čas, který od nás očekávali nejen fanoušci, ale i
my samotní. Domácí čest zachraňoval tým B s názvem
SDH Choltice (J)elita. Jejich výkon sice nestačil na přední
příčky, ale profesionální přístup těchto borců ukázal, proč
tento sport milujeme - nejde vždy jen o výsledky, ale také
o pobavení široké veřejnosti. Jsme, jak už jsem psal, skoro
v polovině sezóny a pro shrnutí v Lize okresu Chrudim
nám paří 2. místo se ztrátou dvou bodů na vedoucí Morašice a Ligu okresu Pardubice průběžně vedeme o jeden
bod.

8. 9. Nábor dětí a mládeže v tenisovém klubu LTC Choltice
8. 9.

Soutěž hasičů - Choltická šedesátka

9. 9.

Soutěž hasičů - Choltická stovka

15. 9. Burčákové slavnosti
28. 9. Staročeské slavnosti na zámku Choltice
6. 10. Choltický zlaťák
28. 10. vzpomínkový akt na hřbitově - kladení věnců za
účasti choltických spolků a veřejnosti
3. 11. Za strašidly na choltický zámek
23. 11. Mladá vína na zámku Choltice

Tolik krátké shrnutí našeho hasičského sportovního účinkování, přeji všem krásné a pohodové prázdniny, hlavně
bez zbytečných nehod a úrazů, ať naši kolegové z JSDH a
HZS nemají plné ruce práce a můžeme se společně scházet na hasičských soutěžích při teplém pivu a studeném
párku.

24. 11. Mikulášský vlak
1. 12. Mikulášský volejbalový turnaj
8. 12. Advent na zámku Choltice

Choltický zpravodaj vydává Úřad městyse Choltice. Autorem neoznačených příspěvků je starosta Mgr. Tomáš Bolek. Choltický zpravodaj je od 23. 5. 2012 zaregistrován pod evid. číslem MK ČR E
20784. V případě zájmu o otištění příspěvku kontaktujte předsedkyni sociální komise a komise pro informace V. Fižovou (tel.: 721 580
359, e-mail: vendula.fizova@gmail.com) či starostu Mgr. Tomáše
Bolka (starosta@choltice.cz).

Závěrem bychom ještě jednou rádi poděkovali za podporu městysu Choltice.
David Čermák, starosta SDH Choltice
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