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Rekonstrukce zdravotního střediska - byly dokončeny
bourací práce včetně odvozu suti, byla položena vnitřní
kanalizace, byly položeny betonové podlahy, dělá se
hydroizolace. Práce pokračují dle harmonogramu.

ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY
Vážení spoluobčané, 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.
Již druhý měsíc probíhá rekonstrukce části zdravotního
střediska – ordinace praktického lékaře. Je to opravdu
kompletní rekonstrukce, od elektroinstalace, vody, topení, podlah, izolací až po okna, dveře či obklady. Hotovo
by mělo být během září a hned poté bude v prostoru
dvora vytvořena nová parková úprava, jejíž součástí budou, kromě okrasné zeleně, také různé bylinky a ovocné
keře. Vše by mělo vytvářet velmi příjemné prostředí.
Pokračujeme také v postupné výstavbě či rekonstrukcích
chodníků (ul. U Pošty) a chystáme zahájení rekonstrukce
radniční věže s hodinami.

Rekonstrukce chodníku ul. U Pošty – zahájena 24.6.2019
– cca 200 metrů, včetně jednoho plotu.

Úřad městyse čeká v průběhu letních měsíců zásadní
změna a to přechod na nový ekonomickosprávní systém.
Jedná se o komplexní software pro celou naši agendu.
Jeho zavádění bude trvat několik měsíců a bude vyžadovat od každého z nás maximální úsilí, aby ostrý start
k 1. 1. 2020 byl bez závažnějších komplikací.

Údržba zeleně - probíhá intenzivní sekání travnatých
ploch a příprava záhonů v Lipoltické a Jedousovské ulici
pro osázení keři.
Opravy výtluků - v červnu proběhly první opravy výtluků
v komunikacích.

Nejen výše zmíněné, ale i další akce a běžná agenda
správy městyse nás nenechá o prázdninách lenošit.

Výměna obrubníků v Lipoltické ulici – nahrazeny rozbité, bude doasfaltováno.

Přeji Vám všem pohodové letní měsíce.

Koupaliště - bude opravováno odtokové potrubí
z koupaliště, protože je pravděpodobně probořeno.

Tomáš Bolek, starosta

PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 3. ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 24. 6. 2019.

Koupaliště - za přispění zastupitele Jiřího Zelenky byla
vypracována poptávka na cenovou nabídku na studii
obnovy areálu koupaliště.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě
obecního majetku.

Připravuje se: rekonstrukce 18 ks oken na zámku, rekonstrukce radniční věže, realizace Bylinkové a ovocné zahrádky ve zdravotním středisku.

Starosta spolu s technikem městyse Pavlem Vančurou a
předsedou stavebního výboru Ing. Miroslavem Horákem
podali informace o probíhajících a připravovaných stavebních akcích.

Projekty – studie nám. Sv. Trojice, plocha před školou,
chodníky náměstí – Nádražní, revitalizace Podrybníčků a
Marešáku.
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ZŠ v roce 2018 hospodařila s částkou 20 622 tis. Kč
a skončila s výsledkem hospodaření v hlavní činnosti 0 Kč
a na základě odepisování s výsledkem 166 tis. Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo zprávu Finančního odboru Pardubického kraje o výsledku přezkoumání hospodaření městyse Choltice za rok 2018
a schválilo účetní závěrku a závěrečný účet městyse
a schválilo celoroční hospodaření městyse Choltice
za rok 2018 bez výhrad.

Hospodaření ZŠ v doplňkové činnosti skončilo s výsledkem hospodaření ve výši 12,4 tis. Kč, který bude převeden do rezervního fondu v plné výši.

Starosta shrnul základní parametry výsledků hospodaření v roce 2018. Městys v roce 2018 hospodařil s příjmy ve
výši 28 992 tis. Kč, z čehož 21 204 tis. Kč činily příjmy
z daní a poplatků, 4 270 tis. Kč činily příjmy nedaňové
(prodej dřeva, pronájmy, stočné, tržby ze zámku, apod.),
dále přijaté dotace, dividendy, odměny za třídění apod.
ve výši 3 376 tis. Kč a kapitálové příjmy ve výši 142 tis. Kč
(prodeje pozemků).

ZŠ dostala v roce 2018 od městyse neinvestiční příspěvek
na provoz ve výši 2 401 tis. Kč (v roce 2017 to bylo
1 896 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.

Výdaje v roce 2018 činily 27 426 tis. Kč, z čehož 24 218
tis. Kč byly běžné výdaje a 3 207 tis. Kč kapitálové výdaje
(investiční opravy obecního majetku).

Od roku 2017 se také zveřejňuje rozpočet ZŠ a MŠ Choltice a od 1.1.2018 mají obě školy ve výpůjčce poměrnou
část školní budovy.

Hospodaření tedy skončilo přebytkem ve výši 1 566
tis. Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru č. 2/2019.

Městys splácí dva úvěry, které využil na zateplení ZŠ,
stavbu ČOV, rekonstrukci zámku čp. 5 a stavbu místních
komunikací. Celková výše závazku z úvěru k 31.12.2018
byla 11 815 340 Kč. Úvěr na č. p. 5 Choltice, ČOV a zateplení budovy ZŠ ve výši 8 227 000 Kč bude splacen
v roce 2021. Úvěr ve výši cca 11 milionů na rekonstrukce
kanalizace a povrchu komunikací v ulici Severní, Hellichova, U Školy a Lipoltická bude splacen v roce 2026.
Roční výše splátek je 1 600 tis. Kč a výše úroků byla
v roce 2018 celkem 163 tis. Kč. Výše úroků postupně
klesá.

Předsedkyně Olga Urbanová seznámila zastupitele se
zprávou z jednání FV dne 16. 4. 2019. Předmětem jednání bylo: kontrola účetních dokladů městyse Choltice za
období 1 – 3/2019 (bez závad), převod nemovitých věcí –
inženýrské sítě a komunikace (souhlas se stanoviskem
daňové poradkyně), přechod na nový účetní systém KEO
(souhlas), zřízení platebního terminálu (souhlas
s prověřením možností), pořízení nového sbírkového
předmětu z dotace Pk – repliky šatů Boženy Němcové
pro výstavu a následnou trvalou expozice v Muzeu Cholticka (souhlas), rozšíření kompetence starosty ke schvalování rozpočtových opatření do částky 100 000 Kč
a přijatých dotací (souhlas).

Zůstatek na účtech k 31.12.2018 činil 3 858 tis. Kč. V roce
2017 to bylo 3 705 tis. Kč.
Audit hospodaření byl proveden Finančním odborem
Krajského úřadu PK dne 10.10.2018 a 7.6.2019. Audit
nezjistil žádné chyby a nedostatky, ani žádná závažná
rizika, která by mohla mít negativní dopad na hospodaření městyse v budoucnosti.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 5/2019.
Starosta nejdříve informoval o stavu finančních prostředků na účtech městyse – k 31. 5. 2019 má městys na
účtech 3 302 234 Kč. V rámci rozpočtového opatření se
navyšují výdaje o 289 000 Kč, z toho je 20 tis. Kč rezerva
na krizová opatření, 19 tis. Kč vrácení přeplatku nájemného z r. 2018 - Liponova, 5 tis. Kč příspěvek Linka bezpečí z.s., 15 tis. Kč platby daní a správních poplatků –
kolky KÚ, 52 tis. Kč zpracování žádosti o dotaci - revitalizace Podrybníčků, 50 tis. Kč zpracování žádosti o dotaci revitalizace Marešák, 102 tis. Kč pořízení a implementace
nového ekonomicko správního systému KEO4, 26 tis. Kč
KEO4 roční udržovací poplatek. Navýšení bude uhrazeno
z přebytku roku 2018.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo účetní závěrku ZŠ Choltice za rok 2018 a účetní závěrku MŠ Choltice
za rok 2018.
Starosta seznámil přítomné s účetními závěrkami ZŠ
Choltice a MŠ Choltice za rok 2018.
MŠ hospodařila v roce 2018 s částkou 5 922 tis. Kč,
z toho 605 tis. Kč byl neinvestiční příspěvek městyse na
provoz. Hospodaření MŠ skončilo s výsledkem hospodaření 0 Kč a na základě odepisování s výsledkem 26,3
tis. Kč.
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Přesuny mezi položkami v rámci paragrafu, s výjimkou
prostředků na veřejnoprávní smlouvy, má v kompetenci
provádět účetní jako správkyně rozpočtu po předchozím
schválení starostou. Úprava pověření byla schválena
finančním výborem.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní
smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu Pardubického
kraje na pořízení osvětlovacího systému pro JSDH, na
rekonstrukci věže radničních hodin, na opravu oken ve
II.NP západního křídla do nádvoří zámku Choltice a na
pořízení sbírkového předmětu – šaty z portrétu Boženy
Němcové.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výpůjčku pozemku č. ZE 273 v k. ú. Choltice na dobu dvou let.

Starosta seznámil s dotacemi, které byly městysi schváleny Pk a s návrhem veřejnoprávních smluv o poskytnutí
dotací.

Městys obdržel žádost o prodloužení smlouvy o výpůjčce
pozemku p. č. ZE 273 v k. ú. Choltice o výměře 5 111 m2.
Pozemek se nachází v lokalitě Na Kopaninách a žadatelka
jej má vypůjčen od roku 2015 k pastvě svých koní. Městys nemá pro pozemek momentálně žádné jiné využití.

a) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk na požární techniku a věcné prostředky požární ochrany
jednotky sboru dobrovolných hasičů obce ve výši
25 000 Kč na pořízení osvětlovacího systému pro
JSDH.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/3 v k. ú. Choltice o výměře 140 m2,
za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši
7 963 Kč.

b) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk
z programu obnovy venkova na akci „Rekonstrukce
věže radničních hodin“ ve výši 110 000,- Kč.
c) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk
z programu podpory kultury a památkové péče na
akci „Choltice zámek – oprava oken ve II.NP západního křídla do nádvoří“ ve výši 100.000,- Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/58 v k. ú. Choltice o výměře 115 m2,
za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši
7 166 Kč.

d) Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Pk
z programu podpora subjektů činných v oblasti kultury na akci „Pořízení unikátního sbírkového předmětu – šaty z portrétu Boženy Němcové“ ve výši
20 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/59 v k. ú. Choltice o výměře 72 m2,
za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši
5 795 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu městyse Choltice ve výši 5 000 Kč s Linkou bezpečí, z.s.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku parc. č. 763/60 v k. ú. Choltice o výměře 26 m2,
za cenu 50 Kč/m2 a úhradu režijních nákladů ve výši
4 329 Kč.

Městys vyhověl žádosti Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí
příspěvku na činnost dětské krizové linky. Zastupitelé se
shodli na poskytnutí dotace ve výši 5 000 Kč.

Prodej uvedených pozemků schválilo zastupitelstvo
na zasedání 18. 2. 2019. Žadatelé o pozemky požádali
o snížení ceny z 80 na 50 Kč za m2. Jedná se o pozemky
převážně kamenité, které jsou přístupné pouze
z pozemků žadatelů, jsou pod vysokým napětím a městys
pro ně nemá jiné využití. Dne 3. 4. 2019 provedl starosta
s úřednicí ze stavebního úřadu místní šetření, kde se
seznámili s aktuálním stavem a možným využitím pozemků. Nad všemi pozemky je vedení vysokého napětí
a skladba zeminy je převážně kamenitá.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v souladu
s § 99 odst. 2 a § 102 odst. 2 písm. a) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, pověření starosty k provádění rozpočtových opatření přijatých dotací a rozpočtových opatření výdajů do výše 100 000 Kč a příjmů do výše
100 000 Kč, maximálně do výše 300 000 Kč za měsíc.
Starosta zdůvodnil potřebu pověření schvalovat kromě
přijatých dotací také změny v rozpočtu do celkové výše
100 000 Kč na příjmové straně a stejně tak na výdajové
straně rozpočtu. Podle současného stavu má starosta
oprávnění schvalovat pouze rozpočtová opatření týkající
se přijatých dotací. Důvodem úpravy kompetence starosty je zamezení případů, kdy nelze účtovat uskutečněný
výdaj pro chybějící položku (paragraf) v rozpočtu.

Původně přijatá usnesení z 18. 2. 2019 byla zrušena.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření
smlouvy o zřízení věcného břemene na stavbu „Kanalizace Choltice“ s povinným, kterým je Povodí Labe, státní podnik za jednorázovou úplatu 1 295 Kč.
Městys Choltice je vlastníkem „Kanalizace Choltice“,
která je provozována ve veřejném zájmu. Pokud dochází
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k umístění sítě technického vybavení na cizí nemovitost,
je provozovatel povinen k této nemovitosti zřídit věcné
břemeno. Povodí Labe, státní podnik je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 2104 k.ú. Choltice, rozsah věcného břemene na této nemovitosti je vymezen
v geometrickém plánu č. 830-80/2018, jedná se o vypouštěcí potrubí z ČOV. Věcné břemeno o výměře 37m2
se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 295 Kč, tak jak jej
ocenil státní podnik Povodí Labe dle svých vnitřních
předpisů.

tosti je vymezen v geometrickém plánu č. 163-60/2017.
Věcné břemeno o délce vedení 160 bm se zřizuje za
jednorázovou náhradu 8.000 Kč (tzn. 50 za Kč/bm), tak
jak jej ocenily Lesy České republiky s.p. dle svých vnitřních předpisů.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nové znění
dohody o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple
sv. Romedia mezi městysem Choltice a Římskokatolickou farností Choltice, IČ: 64243401.
Starosta informoval o vývoji jednání s biskupstvím ohledně dohody o uznání vlastnického práva k mobiliáři
v kapli sv. Romedia. Dohoda dojednaná v roce 2017 byla
ze strany ŘK církve upravena, včetně soupisu věcí. Upravený soupis byl prověřen a odsouhlasen památkovou
komisí městyse s výjimkou jedné položky, kterou je třeba
dořešit. Stanovisko NPÚ k požadavku biskupství neposkytovat NPÚ seznam věcí a nechat podání žádosti o změnu
vlastníka na městysi je zamítavé a městysi se podařilo
v tomto duchu dohodu upravit. Nyní je dohoda akceptována oběma stranami a lze ji odsouhlasit. Nejasnost
u jedné položky bude vyřešena dodatečně. Zastupitelstvo také zrušilo usnesení o schválení dohody z roku
2017.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. IV-12-2018405/VB/1 pro stavbu Choltice p.č. 725/37
– KNN.
Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc.
č. 725/107 k.ú. Choltice a souhlasil s umístěním kabelu
nízkého napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č. IV-12-2018669/VB/1 pro stavbu Choltice E29, p.č.
283/1, KNN.
Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemků parc. č.
273/1 (PK663), 273/39, 273/40, 273/41 a 628/9 k.ú.
Choltice a souhlasil s umístěním kabelu nízkého napětí.
Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu
1 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dohodu
o změně průběhu části obecní hranice s obcí Jedousov
podle geometrického plánu č. 842,144-22/2019 zpracovaného firmou GES PARSEC s.r.o.
Důvodem změny části obecní hranice je skutečnost, že
stávající obecní hranice vede rodinným domem č.p. 142
Choltice. Po dohodě s majitelem č.p. 142, obcí Jedousov,
městysem Choltice a katastrálním úřadem bude hranice
upravena. Katastrální území Jedousov se zmenší
o 205 m2, katastrální území Choltice se zvětší o 205 m2.
Vlastnické vztahy k pozemkům se nemění.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene č. IV-12-2017434/VB/1,
Choltice, 46/3 – smyčka kNN – další cesta.
Městys Choltice je výlučným vlastníkem pozemku parc.
č. 42 k.ú. Choltice a souhlasil s umístěním kabelu nízkého
napětí. Věcné břemeno se zřizuje za jednorázovou náhradu 1 000 Kč.

Zastupitelstvo městyse Choltice ruší obecně závaznou
vyhlášku č. 1/2019 o nočním klidu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo uzavření
smlouvy o zřízení služebnosti č. 4025/2019 na stavbu
„Veřejné osvětlení Ledec“ s povinným, kterým jsou
Lesy České republiky, s.p. za jednorázovou úplatu 8.000
Kč bez DPH.

Vyhláška o nočním klidu byla schválena 8. 4. 2019. Před
vyvěšením nás odbor dozoru MVČR informoval, že při
povinné kontrole vyhlášky shledal část vyhlášky
v rozporu s nálezem ústavního soudu zn. PL ÚS 4/16.
Jedná se o část vyhlášky, která upravuje noční klid v noci
z 19. 7. 2019 na 20. 7. 2019 z důvodu konání svatební
oslavy v Zámecké restauraci. Protože se jedná o soukromou akci bez přístupu veřejnosti, nelze na tuto akci
omezit noční klid. Ten lze omezit pouze u akcí významných, tradičních a veřejnosti přístupných.

Městys Choltice je vlastníkem „Veřejného osvětlení Ledec“, které je provozováno ve veřejném zájmu. Pokud
dochází k umístění sítě technického vybavení na cizí
nemovitost, je provozovatel povinen k této nemovitosti
zřídit věcné břemeno. Lesy České republiky, s.p. jsou
výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 606 k.ú. Ledec
(lesní cesta). Rozsah věcného břemene na této nemovi-4-

držadlo BIO popelnice, odkud ji zaměstnanci SOP seberou a odvezou k likvidaci. Lze použít PET lahve POUZE do
objemu 2 litrů. Lahve větších velikostí a jiných materiálů
NEBUDOU sebrány a budou ponechány na místě.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice
Přechod na nový ekonomický systém
Přechod na nový právní informační systém
Žaloba ve věci nezapsání dítěte do matriky
Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
Záměr Vlády ČR odebrat stavební úřady obcím
Úprava nájmů v obecních bytech
Založení Klubu seniorů Přeloučska
Program kulturních a sportovních akcí
Nejbližší naplánované akce: 29.6. – Discgolfový turnaj,
6. 7. – Vernisáž výstavy Němcová – Hellich. 24.8. – Pivní
slavnosti, 7.9. – Choltický deštník, 14.9. Burčákové slavnosti.

Brigáda
Městys Choltice přijme na letní brigádu pracovníka pro
práci s křovinořezem na vysekávání křovin v zámeckém
parku, choltické oboře, případně v obci. Podmínkou je
věk starší 18 let. Bližší informace na podatelně úřadu
městyse.
JARNÍ AKCE KNIHOVNY
Během května a června knihovna uspořádala několik akcí
pro naše dětské čtenáře. Ve všech třídách 1. stupně si
žáci během jednoho celého dopoledne vypůjčovali knihy
v naší pojízdné knihovně. Žáci 2. tříd se sešli nad programem ze série Dračí srdce od Any Galán. Pro žáky 4.A
třídy jsme se pokusili oživit příběhy Rychlých šípů. Program se dětem i paní učitelce líbil, a proto jsme se následně celodenním programem vrátili znovu k Jaroslavu
Foglarovi a jeho Hochům od Bobří řeky. Naše prvňáčky
jsme nejprve uvítali v knihovně lekcí ze čtenářské gramotnosti na motivy knihy Bratři v poli Jany Šrámkové
a v pátek 21.6. jsme se sešli na malém zámku čp. 5 a zde
naše malé čtenáře slavnostně za přítomnosti pana Gerštorfa, jeho paní a pana mudrce pasovali na čtenáře
knihovny.

Návštěva hejtmana
Hejtman Martin Netolický navštívil ve středu 30. 5. 2019
Choltice. Vzhledem k tomu, že pan hejtman byl na našem úřadě poprvé, provedli jsme ho spolu s panem místostarostou Pavlíkem celým úřadem a představili mu
všechny zaměstnance. S každým pan hejtman krátce
pohovořil o jeho práci. Pana hejtmana jsme pak informovali o našem záměru udržet pobočku České pošty
a diskutovali jsme, proč se nám tento záměr zatím nedaří
realizovat. Dalším bodem jednání bylo představení záměru rekonstrukce místní knihovny a hasičské zbrojnice.
Obě instituce vykonávají pro občany městyse výborné
a nenahraditelné služby, a že si zaslouží obnovu prostor,
mohl posoudit pan hejtman při společné prohlídce. Na
závěr jsme panu hejtmanovi poděkovali za návštěvu
Choltic a za podporu Pardubického kraje při spolufinancování některých našich záměrů.

Ve čtvrtek 6.6. jsme společně s Mgr. Markétou Havlovou
a její novou indiánskou pohádkou Ona tá strávili krásný
podvečer v parku pod platanem. Závěr patřil společnému
bubnování.

Návštěva paní senátorky
V rámci festivalu chrámových sborů, který se konal
v sobotu 15. 6. 2019, navštívila Choltice místopředsedkyně senátu paní Miluše Horská, senátorka našeho obvodu. Se zájmem si vyslechla vystoupení několika sborů
a pochvalně se vyjádřila o pohodové atmosféře našeho
nesoutěžního festivalu.
Pokračovali jsme v setkáních dětského klubu Choltík,
který připravujeme spolu s Mgr. Alžbětou Hrdou. Poslední setkání před prázdninami bylo piknikové
a s oživením svatojánských zvyků. Pokračovat budeme
od druhého čtvrtečního dopoledne v září (od 10:00 do
11:30 v knihovně).

Oleje nově
Městys Choltice ve spolupráci se SOP a.s. Přelouč zavádí
od 16. 7. 2019 bezplatný svoz PET lahví s jedlými oleji
v rámci pravidelného svozu BIO odpadu (hnědých popelnic). Občané musí položit PET lahev s jedlým olejem na
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Předškoláci z naší mateřinky dokončili svůj celoroční
program předčtenářské gramotnosti a plně doufáme, že
jejich další školní cesta bude čtenářská…. Mnohokrát jim
také děkuji za milé přání a krásný dárek jako poděkování
za práci knihovny.

samotným hendikepovaným, ale i celé jejich rodině.
Stavbou této budovy vznikne v Cholticích objekt, který
zajistí poskytování sociální služby pro dospělé osoby
zdravotně postižené, sociálně vyloučené či tímto ohrožené. Nabídne těmto občanům prožít den v bezbariérovém prostředí ambulantní péče, mezi svými vrstevníky
a žít běžným způsobem života.

Tvoření v knihovně
Od jara letošního roku se scházíme každý lichý čtvrtek od
17:00 do 19:00 a společně tvoříme pod vedením Mgr.
Alžběty Hrdé. Prvními výrobky jsme při jarní velikonoční
dílně přispěli na podporu projektu denního stacionáře
Další cesta z.s. a chceme v této tradici pokračovat. Další
možnost pomoci jsme naplánovali na Choltický deštník.
Během srpna budeme započaté výrobky z května a června dokončovat. Tvořící spolek je otevřený novým zájemcům, rádi Vás mezi sebou uvítáme. Podrobnosti získáte
v knihovně.

Objekt bude velký 150 m2 s okamžitou kapacitou 12
klientů s provozní dobou od 7.00 do 16.00 hod. a jeho
otevření se plánuje na březen r. 2020. Stavba budovy je
částečně financována z dotací EU IROP s vlastním dofinancováním a výběrové řízení na stavbu vyhrála firma
Ekopanely servis s.r.o. (zakázka malého rozsahu mimo
režim zákona). Provozovatel a právní subjekt CDS je nezisková společnost „Další cesta z.s.“, která bude zajišťovat
provoz celého CDS. Samotné financování služby je plánováno z příspěvků klientů, dále z velké míry z podpory
Pardubického kraje, sociálních odborů a z příspěvků obcí.
Nemalou měrou budou pro fungování a zajištění bytového a provozního zařízení potřebné dary a finance z řad
sponzorů, donátorů a benefičních činností.

Během letních prázdnin bude provoz knihovny uzavřen
od 1. do 14.7. z důvodu čerpání dovolené. Pravidelné
čtvrteční odpoledne se o prázdninách nekonají, kromě
srpnového tvoření, jehož termíny budou včas zveřejněny.
Krásné léto nad knihou Vám přeje Radka Zelenková

Vlastní vybavení budovy typizovaným nábytkem a zařízením se bohužel nevešlo do rozpočtu z evropských dotací, a tak vítáme každou finanční i materiální pomoc.
Jsme začínající a nově se otvírající společnost a všechny
finanční i materiální pomoci budou využity na dovybavení centra, případně na činnost s budoucími klienty. Svým
darem pomůžete, zapojit se do běžného života těm
lidem, kteří bohužel nemají to štěstí jako my a není jim
tak z hůry dáno.
Samozřejmě Vám nabízíme uveřejnění donátorů na našich internetových stránkách, dále osobní pozvání na
slavnostním otevření budovy a prezentaci donátorů nejen při otevření služby, ale i na nástěnce sponzorů přímo
v centru Další Cesty. Další spolupráce dle dohody.

CENTRUM DENNÍCH SLUŽEB DALŠÍ CESTA
MOTTO: „Člověk s postižením je úkol pro rozum a dar
pro srdce.“
Určitě si někteří spoluobčané všimli, že na pozemku
č. 46/3 (v zahradě pod bývalou školou, nyní domem
s peč. službou) vyrůstá nová budova. Jedná se o centrum
denních služeb (dále CDS) nazvaný Další cesta.
Posláním Centra denních služeb Další cesta je umožnit
dospělým osobám s postižením hodnotně prožít den
s možností využití nabízených aktivit v bezbariérovém
prostředí zařízení ambulantní služby sociální péče. Naší
snahou je poskytovat péči a podporu lidem s postižením
při zvládání běžných denních činností s důrazem na rozvoj osobnosti každého jedince a podporu při začleňování
do běžného života s ohledem na jejich individuální možnosti, schopnosti a zájmy.
Proč jsme se rozhodli vybudovat Centrum pro dospělé
občany? Pro postižené děti je v okolí dostatek možností,
navíc v rámci inkluze je možnost umístit s asistentem
dítě i do základní školy. Co však s dospělým jedincem,
který potřebuje trvalou péči? Rodiče stárnou a většinou
už stálou péči o dospělého nezvládají či jim působí větší
potíže. Někdy se stává, že tuto péči musí převzít sourozenci či rodina. Proto jsme se rozhodli pomoci nejenom

Další informace o nás, o našich současných sponzorech
a podporovatelích se můžete dozvědět na stránkách
https://www.dalsicesta.cz/
nebo na FCB
https://www.facebook.com/dalsicesta.brozkova.3
Chceme zároveň poprosit občany domu s pečovatelskou
službou č.p. 160 o shovívavost a omluvit se za případné
rušení jejich klidu, spojené se stavbou CDS. Protože čas
letí, tak věřím, že toto období stavby rychle uteče a samotný provoz služby už bude bezproblémový.
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DĚKUJEME VŠEM ZA PŘÍPADNOU PODPORU, SPONZORSTVÍ A DARY.
Za Další cestu Lenka Brožková a Mgr. Lenka Šturmová

gram pro děti, výběr účinkujících na pódiu – např. rockových kapel, které osloví spíše mladší generaci, nebo na
opačné straně vystoupení cimbálové kapely, jež zaujme
starší publikum a seniory.

CHOLTICKÝ DEŠTNÍK

Letos opět připravujeme svoje divadelní vystoupení hry
Akt od Járy Cimrmana. Od loňského roku výdělkem
z festivalu podporujeme vznik CDS Další cesta
v Cholticích, zaměřeného jako denní stacionář pro mentálně a tělesně postižené občany.

Letos se první víkend v září bude již po sedmé konat
benefiční festival Choltický deštník, který je v areálu
choltického zámku pořádán od roku 2013 a sleduje od
svého vzniku tři hlavní vytyčené cíle:

Pro potřeby budoucích ročníků, jakožto i pro potřeby
dalších mimofestivalových aktivit, založili organizátoři
Spolek Deštník. Účelem tohoto spolku je propojení, podpora a propagace sociální, kulturní a charitativní činnosti.
Jeho jménem tímto žádají o finanční pomoc, kterou by
byla podpořena realizace festivalu Choltický deštník
2019 a s tím také související činnost v oblasti rozvoje
kultury v regionu.

- podporu a prezentaci regionálních i mimoregionálních
umělců
- vytvoření kulturního a tvůrčího prostoru pro veřejnost
- prezentaci aktivit a finanční podporu neziskových organizací zabývající se podporou a pomocí handicapovaným
občanům.
Jelikož se festival nezaměřuje pouze na jedno kulturní
téma a prezentuje se návštěvníkům jako multižánrová
společenská akce, je jeho celodenní náplň rozdělena do
dvou paralelně probíhajících programů:

Za roky naší existence jsme nejenom podpořili centrum
Paraple, Další cestu, ale i další handicapované spoluobčany nebo občany v sociální nouzi.
ZVEME VŠECHNY SPOLUOBČANY NA FESTIVAL CHOLTICKÝ DEŠTNÍK 7. 9. 2019, SVOJI NÁVŠTĚVOU PŘISPĚJETE NA
DOBROU VĚC A ZAŽIJETE PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE.

- na hlavním pódiu vystupují hudební a taneční skupiny
z regionu i z jiných oblastí ČR. Diváci tak měli
v uplynulých ročnících možnost zhlédnout např. vystoupení hudebních skupin Paduana Hispanica, K+K projekt,
Volná formace náhodných známých, romskou kapelu Le
Čhavendar, vystoupení Jaroslava Uhlíře, Ivo Jahelky,
Václava Koubka nebo pardubické taneční skupiny
Ryengle, dívčí trio Inflagranti, pardubické divadlo Hawadrama a Exil a mnoho dalších. Program na pódiu je
pravidelně završen divadelním představením místních
ochotníků.

ZÁROVEŇ PŘEJEME VŠEM OBČANŮM HEZKÉ PROŽITÍ
PRÁZDNIN A PO PRÁZDNINÁCH VŠICHNI ZDRAVÍ A ODPOČATÍ SE SEJDEME NA CHOLTICKÉM DEŠTNÍKU.
www.choltickydestnik.cz
Za Choltický deštník Lenka Brožková

ZPRÁVA Z KUŽELKÁŘSKÉHO KLUBU KALIČI CHOLTICE

- současně probíhá v areálu zámku doprovodný program,
který návštěvníkům nabízí různé sportovní aktivity, soutěže a tvůrčí programy pro děti, přednášky, umělecké
výstavy malířů, sochařů, fotografů aj. Každoročně je
prostor zámeckého parku k dispozici také hojně navštěvované a oblíbené jízdě na koních a hipoterapii, přičemž
obě disciplíny probíhají pod vedením kvalifikovaných
instruktorek. Celý program v parku pro děti zajišťuje
kmen Trilobit - Liga lesní moudrosti a připravena je bohatá škála soutěží, rébusů, pohybových a naučných aktivit zaměřených na přírodu, pohyb v ní a její ochranu.
Kmen Trilobit také tradičně vystupuje se svým programem i na hlavním pódiu.

Výsledky skončené sezóny
Jak možná všichni víte, či nevíte, již osmým rokem existuje v Cholticích skupina obyvatel, která hraje Pardubickou
okresní soutěž v kuželkách. 28. ročníku Pardubické soutěže se zúčastnilo 33 týmů. Týmy jsou rozdělené do tří
výkonnostních skupin po jedenácti. Tým tvoří čtyři hráči.
V letošním roce soutěž hrály naše tři týmy. Družstvo
Kaliči „C“ sbíralo zkušenosti první rok a skončilo v „C“
skupině poslední. Snad se jim v příštím roce bude dařit
lépe. Družstvo Kaliči „B“ skončilo v „B“ skupině těsně pod
stupni na čtvrtém místě. Doufáme, že se příští rok po
posílení kádru podaří bojovat o postup do skupiny „A“
Družstvo Kaliči „A“ díky bojovnosti a týmovému výkonu
v posledním kole vyhrálo celou soutěž a stalo se tak vítě-

Festival se snaží svou programovou skladbou oslovit co
největší skupinu návštěvníků bez ohledu na věkovou
hranici. Dokladem této snahy je probíhající rozsáhlý pro-7-

zem celé okresní soutěže. Tím obhájilo své loňské prvenství. Putovní okresní pohár je možné vidět v hospůdce Na
hřišti v Cholticích. Nutno připomenout, že po třetí
v krátké klubové historii jsme se stali vítězi okresu. Vítěz
okresu má právo startovat příští rok na kvalifikaci mistrovství republiky, které se účastní všichni vítězové okresů plus Praha a obhájce mistra republiky, což představuje
80 týmů z celé České republiky. Při počtu cca 30 týmů
v okresech hraje soutěž kuželek celostátně asi tak 2400
týmů. Jelikož jsme byli vítězi i v loňském roce, mohli jsme
se letos kvalifikace zúčastnit.

Trilobitman 2020
Ano, už nyní nesmíme přípravy podcenit a včas zvolit
vhodný termín a oslovit místní sportovce k účasti na
našem trilobitím sportovním podniku. Opravdu budeme
moc rádi, když se v příštím roce zúčastní co nejvíc „našich“. Jedním z prvních záměrů k uspořádání tohoto netradičního závodu byla myšlenka společného sportovního, ale i společenského zážitku spolu s našimi spoluobčany a touto cestou tak dát o sobě vědět a představit
Ligu jako všestrannou organizaci, která nás rozvíjí ve
čtyřech základních směrech – v kráse, pravdě, síle a lásce. A právě krása je o těle, které sportem utužujeme.
Nebojte se srovnání s ostatními sportovci, jsou to milí
lidé, kteří se o své zkušenosti rádi podělí. Sportu zdar
a v příštím roce společně na startovní čáře!

Jak jsme reprezentovali Choltice
Dne 18. 5. 2019 byl pro nás mimořádný. Jeli jsme společně se svými věrnými fanoušky do Prahy na kvalifikaci
mistrovství republiky. Díky jejich velké podpoře se nám
podařilo zahrát klubový rekord 1052 sražených kuželek.
Čermák Martin 288, Čermák Filip 285, Barták Josef 247,
Čermák Jan 232. Do večera jsme pak čekali, zda to bude
stačit na postup do finále. Nakonec to dobře dopadlo
a číslo stačilo k postupu. V té chvíli vypukly velké oslavy,
jelikož jsme se stali, za 28 let historie Pardubické soutěže, teprve druhým družstvem, kterému se podařilo postoupit na finále mistrovství republiky.
Finále České republiky proběhlo 25. – 26. 5. 2019
v Přerově. Opět s podporou fanoušků jsme vyrazili do
boje. Finále se účastnilo třicet týmů s tím, že do druhého
dne postoupí osmnáct nejlepších, jejichž výsledky ze
soboty a neděle se sčítají. Po strhujícím boji jsme srazili
1031 kuželek, což v součtu znamenalo 23. místo celkově.
Jenom pět kuželek nás dělilo od postupu mezi nejlepších
osmnáct týmů. Zároveň tímto výsledkem jsme se stali
nejlepším týmem z Pardubického kraje, když jsme za
sebou nechali týmy ze Svitav a z České Třebové. Jedná se
o mimořádný výkon, který se nemusí jen tak opakovat.
Veškeré podrobné výsledky naleznete na stránkách české kuželkářské asociace. Nezbyde mně než se rozloučit
konstatováním, že Kaliči Choltice rozhodně hanbu, jak
Cholticím, tak i svému názvu, na republice neudělali
a zanechali u ostatních týmů i organizátorů dobrý dojem
a nesmazatelnou stopu při svém působení jak v Praze,
tak i v Přerově.

Za LLM – kmen Trilobit Radka Zelenková
KALENDÁŘ AKCÍ 2019
29.6.
6.7.

24.8.
7.9.

Závěr
Do další sezóny si přejme hodně zdaru, ať se nám vyhýbají zranění a ať nám to padá. Kdo by měl zájem zkusit si
tento krásný sport, uvítáme ho rádi mezi námi. V případě
zájmu kontaktujte 774 676 904 Čermák Martin.

Letní discgolfový turnaj
Vernisáž výstavy „Hellich - Němcová“

Pivní slavnosti
Choltický deštník

14.9.

Burčákové slavnosti

14.9.

DiskGolfový turnaj o pohár městyse

28.9.

Choltické podzimní slavnosti

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 knihovnici Radku Zelenkovou (knihovna@choltice.cz) či
starostu Mgr. Tomáše Bolka (starosta@choltice.cz).

Za Kaliče Choltice Martin Čermák
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