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Těšíme se na Vánoce

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, v posledním letošním čísle zpravodaje
Vám přinášíme informace z prosincového zasedání
zastupitelstva a celou řadu dalších informací.
Za pár dní bude končit letošní rok. A většina z nás si řekne:
Uff. Ano, uff. Proto mi dovolte, abych Vám všem, kteří jste
jakkoliv přispěli k tomu, že se ten letošní rok dal trochu lépe
snášet, moc poděkoval. Moc si vážím Vašeho přístupu ke
všem různým opatřením, která nás tento rok potkala.
V tomto roce každý z nás nabral neuvěřitelné zkušenosti.
Museli jsme se vyrovnávat s omezováním osobní svobody,
s dosud neznámými zdravotními potížemi či s chaosem
v řadách odpovědných. Naučili jsme se spoustu nových
věcí. A také jsme poznali, že je mezi námi stále dost lidí, kteří
jsou ochotni obětovat svůj volný čas a pomáhat s velkým

nasazením a s odvahou druhým. Nebo se postarat o lepší
náladu těch, kteří jsou momentálně skleslí. I když nám tento
rok hodně vzal, tak nám také hodně dal. A takovéto poznání
může znamenat, že zde společně vytváříme lepší místo
k životu. A to je fajn.
Blíží se nám Štědrý večer. Ať už ho prožijete v úzkém či
širokém rodinném kruhu, prožijte ho v pohodě. Stejně tak
i vánoční svátky.
A co si do nového roku přát? Přeci to oblíbené „HODNĚ
ZDRAVÍ“ a úsměv v nás. A ať se spolu zase co nejdříve
všichni uvidíme a ….hodně dalších vánočních stromů spolu
rozsvítíme…
Tomáš Bolek, starosta
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VÁNOČNÍ POZDRAV
Z MŠ CHOLTICE
„Tik tak, tik tak, tik tak… vteřina po vteřině,
minuta za minutou letí a hodiny do ticha půlnoc odbíjí.
A neúprosný čas tak najevo nám dal, že o rok zestárli jsme zas
a z klubka života nová nitka se nám odvíjí.
Starý rok stačil ještě zašeptat:
„Já odcházím a vystřídá mě nový rok,
zda bude ale lepší nežli já,
je už jen na Vás, tak do něj přeji šťastný krok.”
A nový rok se pousmál, maličkou ručkou mu zamával a děl:
„Jak rád bych všechna lidská přání vyslyšel,
na to jsem ale příliš malý pán a nezvládnu to všechno sám.
Až člověk člověka si začne vážit,
naučí se ho ctít a milovat,
přestane vládnout zloba, lhostejnost, závist, zášť
a jeden druhého bude mít rád,
pak mohu přidat trochu toho štěstí a vše nejlepší lidem dát…”
Když jsem si přečetla tento text, který mě v předvánočním
období velmi oslovil, tak jsem se rozhodla Vám ho předat,
společně s přáním z naší choltické mateřinky.
Za všechny zaměstnance a děti přeji krásné vánoce v této době
nejisté a šťastné vykročení do jistě zdravějšího roku 2021.
Eva Nevolová

Počet nemocných s Alzheimerovou chorobou se s rostoucím průměrným věkem dlouhodobě zvyšuje. Kvalifikované
odhady předpokládají, že v roce 2050 bude v České
republice až 225 000 nemocných. Společnost Alzheimercentrum se snaží reflektovat trend narůstajícího počtu
výskytů nemoci a její nová centra vyrůstají po celé České
republice. Nově se, v pořadí již čtrnácté Alzheimercentrum,
otevře v městské části Pardubice - Polabiny.
V pardubickém Alzheimercentru aktuálně nalezne domov
36 klientů. Při plně obsazené kapacitě centra to bude až 166
míst. Společnost nabídne 128 nových pracovních míst
a stane se tak významným zaměstnavatelem pardubického
regionu.
Na základě znalosti potřeb klientů, jejich přání, zvyků
i zájmů, které jsou součástí biografické anamnézy (životního
příběhu) sestavené při přijetí, zapojují v Alzheimercentru
klienty do široké škály aktivizačních činností. „Řídíme se
moderními terapeutickými postupy, vycházejícími z nejnovějších vědeckých poznatků, ale i zkušenostmi z téměř
25leté praxe. Náš odborný personál v péči a přístupu ke
klientům používá prvky bazální stimulace, validace a širokou škálu aktivizačních programů. Hlavním partnerem je
pro nás ale rodina.“ říká ředitelka nového pardubického
Alzheimercentra PhDr. Eva Kunátová Holečková, MBA.
Plán činností pro každého klienta nastavujeme individuálně,
s ohledem na jeho možnosti, potřeby, přání a zdravotní stav.
Po přijetí prochází všichni klienti adaptačním procesem
v řádu několika týdnů, kdy si zvykají na nový „domov“.
Rozvíjíme duchovní a spirituální stránku člověka. Centrum
je také otevřené kontaktu s domácími mazlíčky.

Rádi bychom Vás pozvali do našeho
studia, kde můžete využít služeb
kosmetických (kosmetika, depilace,
brow styling – úprava obočí a barvení hennou, lash lifting
botox filler, poradenství v oblasti líčení, čí líčení večerní,
svatební, foto líčení i s úpravou vlasů) a pedikérských (léčba
zarůstajících nehtů, mikóz), manikérských či modelaci
nehtů (gellak, akrylové nehty, gelové nehty atd.)
Přijďte se nechat hýčkat a probudit Vaši krásu.
Těší se na Vás Bc. Kristýna Ondráčková a Lenka Králová

„Velkou pozornost věnujeme i kvalitě stravování. Chceme,
aby klientům chutnalo jako doma. Vaříme jen z čerstvých
surovin, nepoužíváme umělá dochucovadla. Skladba jídelního lístku je připravována nutriční terapeutkou, což
zaručuje jeho vyváženost. Příprava jídla probíhá přímo
v centru v profesionálně vybavené kuchyni,“ dodává
ředitelka nového pardubického Alzheimercentra.
Přestože nové Alzheimercentrum najdete v těsné blízkosti
centra Pardubic, disponuje krásnou zahradou a velmi
dobrou dopravní dostupností.
V nově zbudovaném pardubickém Alzheimercentru naleznou klienti kromě nepřetržité péče například i kadeřnictví.
Centrum rovněž navázalo spolupráci s odborníky z oblasti
geriatrie a psychiatrie.

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).

PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 8. ZASEDÁNÍ KONANÉM 7. 12. 2020
Zasedání Zastupitelstva městyse Choltice (dále jen jako „zastupitelstvo“) se konalo 7. 12. 2020 od 18:00 hod. v zasedací
místnosti Úřadu městyse Choltice. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů (8 v místnosti a 3 on-line) a 3 občané.
Zastupitelstvo v rámci projednávání přijalo tato usnesení:
1/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice určuje zapisovatelem Mgr. Jana Pavlíka a ověřovateli zápisu Pavla Vančuru a Františka
Pemla.
2/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo program zasedání.
1. Zahájení
2. Výroční zpráva ZŠ Choltice za šk. rok 2019-2020 a zpráva o činnosti MŠ Choltice za rok 2020
3. Konkurz na ředitele/ředitelku ZŠ Choltice
4. Informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě projektů
5. Změna č. 2 Územního plánu Choltice
6. Prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice
7. Prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice
8. Smlouvy o zřízení věcného břemene na obecních pozemcích (přípojky elektro)
9. Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice
10. Zpráva finančního a stavebního výboru
11. Rozpočtové opatření č. 12/2020
12. Žádost o dotaci na rekonstrukci tělocvičen ZŠ Choltice
13. Dodatek ke smlouvě s SOP a.s. o odvozu odpadu pro rok 2021 a změny v odpadovém hospodářství městyse
14. Stočné 2021, tvorba fondu oprav a plán financování obnovy ČOV a kanalizace
15. Rozpočet na rok 2021
16. Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse
17. Souhlas se vznikem pracovněprávního vztahu mezi městysem a členem zastupitelstva
18. Informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání zastupitelstva
19. Různé
20. Prodej pozemku p.č. 961/17 v k.ú. Choltice
21. Pověření starosty provádět rozpočtová opatření
22. Dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2018 na úseku sociálně právní ochrany dětí
3/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výroční zprávu ZŠ Choltice za šk. rok 2019-2020.
Na zasedání byla on-line připojena ředitelka ZŠ Choltice Mgr. Iva Sedláčková, která okomentovala výroční zprávu ZŠ Choltice
a poté podala informace o aktuální situaci ve škole a organizaci vyučování.
Starosta paní ředitelce poděkoval a přislíbil osobní předvánoční návštěvu ve škole a poděkování všem pracovníkům školy za
odvedenou práci.
4/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nevypsání konkurzu na ředitele/ředitelku ZŠ Choltice a souhlasí se
jmenováním Mgr. Ivy Sedláčkové ředitelkou ZŠ Choltice na funkční období 2021 - 2027.
V červenci 2021 skončí funkční období ředitelky ZŠ Choltice Mgr. Ivy Sedláčkové. Městys Choltice, jako zřizovatel, může
vypsat výběrové řízení, musel by tak učinit zkraje příštího roku. Určitě by muselo být vypsáno v případě, že to navrhne Česká
školní inspekce nebo Školská rada. Česká školní inspekce ani Školská rada nehodlají iniciovat výběrové řízení na pozici
ředitele školy. Zastupitelé se shodli na tom, že není třeba vypisovat konkurz, s ředitelkou ZŠ Choltice je spokojenost. Mgr. Iva
Sedláčková přijala nabídku na pokračování ve funkci, a proto se zastupitelé rozhodli konkurz nevypisovat a souhlasit s jejím
jmenováním.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o probíhajících opravách a údržbě majetku a přípravě
projektů.
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Pavel Vančura informoval:
Rekonstrukce knihovny – dokončuje se výroba a montáž nábytku, což by mělo být hotovo do příštího pátku, poté proběhne
dolištování podlahy. U venkovní terasy bude dokončena instalace svítidel. Knihovna je zkolaudovaná, bude se plánovat
nastěhování knih a pak již nic nebude bránit jejímu otevření.
Údržba obce – po celý víkend bylo větrno, všude létalo listí, v oboře padaly stromy. Muselo dojít k prořezání některých cest
v oboře a stále probíhá sběr listí. Sbíraly se také papírové a plastové pytle ze čtvrtečního svozu, které jsou u kravína a létaly
po poli. Spadlo několik tašek na zdravotním středisku směrem do dvora firmy ALIN, zítra snad bude opraveno a bude to
v pořádku.
Oprava střechy DPS čp. 260, V Lipkách – protože je na některých místech špatně zhotovená střecha, začalo i vlivem
větrného počasí zatékat do dvou bytů. Oprava probíhá, je problém sehnat stejnou střešní krytinu.
Úklid sněhu – právě v den, kdy měl probíhat sběr pytlů, nasněžilo, a proto poprvé vyjel nový traktor John Deer s novým
smetákem. Úklid sněhu se povedlo provést vcelku rychle.
Ing. Miroslav Horák informoval:
Revitalizace Marešáku a Podrybníčků – jsou připravené, se zahájením prací se počítá ke konci léta 2021.
Bezbariérové a bezpečné chodníky od náměstí do ulice U Pošty – zhruba od září běželo stavební řízení, ze stavebního
úřadu Přelouč bylo cca 20–25 dotazů. Během října a listopadu se podařilo vše zodpovědět, v některých oblastech jsme
museli projektantovi i pomoci. V listopadu se podařilo stavebnímu úřadu dodat i požadovaná vyjádření jiných dotčených
orgánů. Stavební řízení tedy běží a nabytí právní moci očekáváme koncem ledna, což je celkem v pořádku, neboť do konce
ledna musíme požádat o dotaci.
5/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice s obsahem dle Návrhu na
pořízení Změny č. 2 Územního plánu Choltice zn. UP/2020/2 ze dne 27. 11. 2020 zkráceným způsobem v souladu s ust.
§ 55a odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ve znění pozdějších předp.
Zastupitelé projednali a schválili zadání Změny č. 2 ÚP Choltice, ve kterém se navrhují regulační prvky pro výstavbu
rodinných domů na území městyse Choltice. Navrhuje se minimální velikost stavebních parcel 800 m2 a maximální velikost
3 000 m2, stanovují se parametry sklonů střech a výška staveb. Důvodem těchto regulací je snaha o zachování venkovského
rázu a volnější zástavby na území Choltic na nových stavebních parcelách. Tato opatření by měla zabránit výstavbě
rodinných domů na malých parcelách a domům s plochými střechami tam, kde se to z architektonického hlediska nehodí.
V návrhu regulací jsou dané výjimky. Více ve zvláštním článku uvnitř zpravodaje.
6/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 118 v k.ú. Choltice manželům …….. za cenu 1 074 Kč za m2
bez DPH plus režijní náklady ve výši 4 500 Kč.
Jedná se o pozemek s přístupem z ulice Za Humny. Prodej pozemku byl realizován na základě výběrového řízení, ve kterém
měli zájemci předložit nabídku na kupní cenu. Minimální cena byla stanovena na 800 Kč bez DPH. Nabídku podali 4 zájemci,
nabízená cena se pohybovala od 866 Kč do 1 074 Kč bez DPH. Posouzení nabídek provedla výběrová komise ve složení
Ing. Miroslav Horák, Ing. Marie Fižová, Olga Urbanová, DiS. a Bc. Pavlína Chudomská. V kupní smlouvě bude uvedena
podmínka zahájení výstavby do dvou let, jinak se pozemek vrátí do vlastnictví městyse.
7/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 18/6/2020 o výpůjčce pozemku.
Toto usnesení ruší schválení výpůjčky pozemku p.č. 118, schválené na zasedání 14.9.2020.
8/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 19/6/2020.
Toto usnesení ruší usnesení o schválení prodeje pozemku p.č. 756/2 původnímu zájemci, který ale od koupě odstoupil.
9/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo prodej pozemku p.č. 756/2 v k.ú. Choltice panu …….. za cenu 280 Kč za m2 plus
4 500 Kč za režijní náklady spojené s prodejem pozemku.
Původně schválený kupující od koupě pozemku odstoupil a o koupi pozemku požádal nový zájemce, který vlastní sousední
pozemek.
10/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-122021472/VB/01 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Jedná se o umístění kabelu nízkého napětí do obecního pozemku v Jedousovské ulici. Přípojka se buduje pro tři domy na
konci ulice.
11/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-122021079/VB/01 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
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Jedná se o uložení kabelu nízkého napětí do obecního pozemku v Severní ulici. Přípojka se buduje pro soukromý pozemek
p.č. 249/1.
12/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. IV-122021017_SOBS VB_1 ve prospěch ČEZ Distribuce a.s.
Jedná se o umístění betonového sloupu pro vedení nízkého napětí v ulici Nádražní.
13/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 5/7/2020.
Ruší se usnesení o schválení Provozního řádu veřejného pohřebiště přijaté na zasedání 26. 10. 2020. Chybí v něm doložka
o schválení krajským úřadem.
14/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Provozní řád veřejného pohřebiště Choltice.
Zastupitelstvo schválilo provozní řád, který již obsahuje doložku o schválení řádu krajským úřadem.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu finančního a stavebního výboru.
Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová, DiS. informovala:
FV projednal stav na bankovních účtech k 31. 10. 2020, což bylo 5 998 084 Korun. Pak projednal první návrh rozpočtového
opatření č. 12/2020, které ale bylo později ještě doplňováno. Dále projednal souhlas s pořízením zametacího zařízení pro
traktor John Deer, pořízení informačního systému pro budovu úřadu a závěsného systému na obrazy pro knihovnu,
s doporučením ještě prověřit cenu u jiné firmy. FV se zabýval výběrovým řízením na projektovou dokumentaci zasíťování
Z1, které bylo vyhodnoceno tak, že cena je vysoká a nebudeme ji akceptovat.
FV dále projednal přípravu rozpočtu na rok 2021 a investice a opravy majetku v roce 2021.
Společného jednání výborů se zúčastnili: Olga Urbanová, Miroslav Horák, Jana Bartáková, Miroslav Šupík, Pavel Vančura
a omluveni byli Hana Boháčová a Jiří Hončík.
Ing. Miroslav Horák, předseda stavebního výboru, doplnil, že se členové výborů dohodli, že výběrové řízení na zasíťování
lokality Z1 se zopakuje začátkem roku 2021, abychom získali lepší nabídky od více firem.
15/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové opatření č. 12/2020.
Starosta seznámil se zůstatkem na bankovních účtech k 30. 11. 2020, který činí 6 246 tis. Kč. Dále seznámil s návrhem
rozpočtového opatření. Navyšují se příjmy o 252 tis. Kč, jsou to převážně příjmy z různých dotací: z Úřadu práce, pro hasiče
či pro knihovnu.
Výdaje se navyšují o 934 tis. Kč a jedná se o: +200 tis. Kč jako rezerva na rekonstrukci knihovny na dokončovací práce, - 45 tis.
Kč nevyčerpané peníze na kulturní akce, + 43 tis. Kč na opravy a udržování na zámku, - 40 tis. Kč nevyčerpané peníze na
opravy na koupališti, +43 tis. Kč na pořízení GP na rozdělení pozemků (krajské silnice – obecní chodníky, ulice Cukrovarská,
apod.), +10 tis. Kč na kolky pro katastr nemovitostí, +50 tis. Kč na pořízení EZS do budovy technických služeb, + 130 tis. Kč za
sběr komunálního odpadu, +294 tis. Kč na platy zaměstnanců na VPP (kryto z dotací od ÚP), + 100 tis. Kč pořízení
zametacího kartáče pro traktor John Deer, +4 tis. Kč na PCO, + 10 tis. Kč na pořízení komunikačního zařízení a licence pro online jednání zastupitelstva, +70 tis. pořízení informačního systému (cedule) pro budovu úřadu a závěsného systému na
obrazy pro knihovnu, +65 malování v budově úřadu a výměna osvětlení na chodbách úřadu. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je
682 567 Kč a bude uhrazen z přebytku financí z minulého roku. Zůstatek byl 3,6 mil. Kč.
16/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo podání žádosti o poskytnutí dotace Ministerstvu pro místní rozvoj,
z podprogramu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační titul „117d8210B Podpora obnovy sportovní
infrastruktury“ na akci „Rekonstrukce tělocvičen při ZŠ Choltice – I. a II. etapa“.
Z důvodu špatného technického stavu tělocvičen při ZŠ Choltice městys Choltice zadal vypracování projektové
dokumentace na výměnu podlahových krytin a obložení stěn v obou sálech tělocvičny po propočtu nákladů bylo zjištěno, že
se jedná o finančně náročnou akci a rozhodl se požádat na opravu o dotaci Ministerstvo pro místní rozvoj z podprogramu
Podpora obnovy a rozvoje venkova, dotační titul „Podpora obnovy sportovní infrastruktury“, který je zaměřen na opravu
školních tělocvičen. Předpokládané náklady na opravu cca 7.000.000, - Kč, žádost o dotaci bude ve výši 80 % uznatelných
nákladů, dle rozpočtu.
První žádost o dotaci podaná v únoru 2020 byla neúspěšná.
17/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č. 1/2021 ke smlouvě č. 024/02 o odvozu odpadu s SOP a.s.
Dodatek upravuje možnost svozové firmy žádat úpravu ceny v případě, že budou parlamentem ke konci roku 2020
schváleny odpadové zákony s dopadem na výši poplatku za uložení odpadu na skládku pro rok 2021. Nyní je cena 500 Kč za
tunu odpadu, ale má se zvyšovat na 800 Kč. Další změnou je navýšení cen za svoz odpadu v roce 2021 o cca 4 %.
Změny v odpadovém hospodářství – městys uvažoval od 1. 1. 2021 zavedení tzv. chytrých známek na popelnice. Bohužel to
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bude později. Více informací v článku uvnitř zpravodaje.
Městys řeší problém s likvidací plastového a papírového odpadu, který momentálně nikdo neodebírá nebo jen velmi málo.
Dalším z problémů je častý nepořádek u nádob na tříděný odpad. Odpad se nesmí ukládat na zem a do nádob je možné
odkládat pouze ten druh odpadu, pro který ta nádoba je určena. Svozová firma přestane takto smíchaný odpad odebírat.
Městys vydal nový kalendář svozů na rok 2021– viz příloha.
18/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo výši stočného od 1. 1. 2021 ve výši 20 Kč/m3 včetně DPH. Při použití směrného
čísla roční spotřeby ve výši 36 m3 na občana je cena stočného 720 Kč.
Starosta informoval o nákladech na provoz kanalizace a ČOV Choltice. Roční náklady jsou ve výši cca 1,2 mil. Kč. Městys
ukládá ročně 250 tis. Kč ze stočného na zvláštní účet fondu pro obnovu ČOV. Pokud bychom přepočítali náklady na
odbavené nebo vyfakturované vyčištěné odpadní vody, tak bychom měli mít stočné zhruba 41 Kč za m3.
Pro rok 2021 bylo navrženo nechat stočné ve výši 20 Kč za m3. Občané, kteří platí stočné paušálem, budou mít cenu 720 Kč
za rok (směrné číslo 36 m3 krát 20 Kč).
19/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Plán financování obnovy vodovodů, kanalizací a ČOV Choltice pro roky 20202029 s ukládanou částkou 250 000 Kč ročně.
Městys uloží i v roce 2021 do fondu na obnovu ČOV částku 250 000 Kč.
20/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočet městyse Choltice na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na roky
2022-2023.
Rozpočet předpokládá příjmy ve výši 31 708 tis. Kč a výdaje ve výši 29 179 tis. Kč. Rozpočet bude přebytkový ve výši 2 528 tis.
Kč. Protože v současné době je mnoho okolností v příjmové i výdajové části nejasných, předpokládá se počátkem roku 2021
úprava rozpočtu a to podle aktuálního ekonomického vývoje, schválení daňových balíčků parlamentem v závěru roku 2020
a podle zůstatků na bankovních účtech městyse k 31. 12. 2020.
Součástí návrhu rozpočtu na rok 2021 je také střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-2023.
Podrobněji je rozpočet představen v článku uvnitř zpravodaje.
21/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu městyse se: Spolkem
Deštník na částku 15 000 Kč, Slavojem Choltice na částku 195 000 Kč, LTC Choltice na částku 30 000 Kč, spolkem Táborníci
Choltice na částku 10 000 Kč, Mysliveckým spolkem na částku 6 000 Kč, spolkem Další cesta na částku 20 000 Kč,
Domovem u fontány Přelouč na částku 28 000 Kč, SDH Choltice na částku 90 000 Kč.
Schválením rozpočtu městyse na rok 2021 byla pro jednotlivé žadatele o dotaci vyčleněna určitá finanční částka. V souladu
s legislativou je třeba schválit samotné smlouvy s žadateli.
22/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice souhlasí v souladu s § 84 odstavec 2 písm. p) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s
uzavřením dohody o provedení práce mezi městysem Choltice a členem zastupitelstva Jakubem Kopeckým na provádění
údržby veřejné zeleně v Ledci v roce 2021, Pavlem Vančurou na práce v souvislosti s volbami v roce 2021 a Vendulou
Fižovou a Ing. Pavlínou Korbelovou na průvodcovské služby na zámku Choltice v roce 2021.
Podle zákona o obcích musí zastupitelstvo souhlasit, že členové zastupitelstva mohou mít dohody o provedení práce s
městysem Choltice. Všichni jmenovaní vykonávají tuto činnost dlouhodobě a budou ji vykonávat i v roce 2021.
Zastupitelstvo městyse Choltice bere na vědomí informace starosty o dění v městysi od posledního zasedání
zastupitelstva.
Starosta informoval, že 26. 11. 2020 nabyla účinnosti Změna č. 1 územního plánu. Práce na této změně probíhaly dva roky.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod různé, ve kterém se Vendula Fižová zeptala, zda je ověřen zápis
z posledního zasedání. Dále vyjádřila nesouhlas s pořizováním přepisu zvukového záznamu ze zasedání, který slouží pouze
pro vytvoření zápisu ze zasedání, a zeptala se na zveřejnění svých připomínek k zápisu ze zasedání ze 13.7.2020.
Pavlína Korbelová vyjádřila také nesouhlas s pořizováním přepisu zvukového záznamu ze zasedání. Stačí podle ní, když v
případě sporu budou sporné pasáže dohledávány ze zvukového záznamu.
Starosta odpověděl, že zápis z posledního zasedání byl ověřovateli ověřen. Přepis zvukového záznamu pořizovaného na
zasedání slouží jako podklad pro vypracování zápisu ze zasedání, aby se v zápise objevily všechny podstatné věci a zamezilo
se sporům, co bylo či nebylo na zasedání řečeno a zapsáno či nezapsáno. Samotný přepis záznamu ale nelze podle starosty
zveřejňovat, protože nemá úroveň psaného projevu. Pro účely zápisu je vše řečené přeformulováno do spisovného jazyka.
Připomínky V. Fižové k zápisu ze zasedání 13.7.2020 jsou připojeny a zveřejněny u zápisu z minulého zasedání.
Dále se Vendula Fižová zeptala, že dle tiskového zákona by měla mít v Choltickém zpravodaji nebo její uskupení (ona
a Pavlína) nějaký prostor pro vyjádření, protože by měla být rovnováha mezi koaličními a opozičními vyjádřeními. Také ji
minule překvapilo, že právě v zápise nebo v tom zpravodaji nebyly její připomínky, byly tam opravdu pouze vyjmenované
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body a neví, kde jsou zveřejněné, tak jestli může dostat nějaký termín, do kdy se třeba můžou vyjádřit a v jakém prostoru.
Starosta odpověděl, že do zpravodaje již několik let žádný článek neposlala, takže jí nemohlo být zveřejnění odmítnuto
a termíny, kdy vychází zpravodaj, jsou všeobecně známy. Vychází do dvou týdnů po zasedání. Tedy pokud je v pondělí
zasedání, do neděle musí příspěvky dorazit, v pondělí se vše dává grafikovi a v pátek se roznáší. Problém je pouze v tom, že
žádné články neposílá.
23/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice ruší usnesení č. 12/7/2020 a schválilo prodej pozemku parc. č. 961/18 k.ú. Choltice
o výměře 96 m2 v k.ú. Choltice za cenu 80 Kč/m2 a pozemku č. 961/17 o výměře 61 m2 v k.ú. Choltice za cenu 33 Kč/m2
a úhradu režijních nákladů ve výši 4 500 Kč manželům …...
Zastupitelstvo schválilo na zasedání 26. 10. 2020 prodej dvou pozemků žadatelům. Ti se na městys následně obrátili s
žádostí, zda-li by jeden pozemek nemohl byt prodán za nižší cenu, protože je svažitý a hůře udržovatelný. Komise pod
vedení místostarosty Ing. Horáka na místě posoudila jejich žádost a doporučila zastupitelstvu snížení ceny za jeden
pozemek na částku 33 Kč/m2.
24/8/2020
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 schváleného
rozpočtu příjmů a výdajů na rok 2020 v období od 8. prosince 2020 do 31. prosince 2020 v neomezené výši s tím, že si
zastupitelstvo vyhrazuje schválení těchto rozpočtových opatření na svém prvním zasedání v roce 2021.
Starosta požádal o pověření k provádění rozpočtového opatření v období přechodu roku 2020 a 2021. Pro plynulý průběh
uzavření rozpočtu na konci roku je praktické, aby rozpočtové opatření prováděl starosta a zastupitelstvo jej následně
schvalovalo na prvním zasedání v roce 2021. V opačném případě by se asi muselo zastupitelstvo sejít 11. 1. 2021
a rozhodnout o přijetí posledního rozpočtového opatření za rok 2020.
25/8/2020
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo dodatek č.1 k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2018 na úseku sociálně právní
ochrany dětí.
Starosta informoval, že městys nemůžeme řešit záležitosti ochrany dětí vlastními silami, protože nikdo ze zaměstnanců na
to nemá patřičné vzdělání. Proto dlouhodobě spolupracujeme s MěÚ Přelouč, který na tuto agendu má odborníky. Vždy je
třeba sjednat veřejnoprávní smlouvu. Stávající smlouva končí v prosinci 2020 a město Přelouč předběžně souhlasilo s jejím
prodloužením na další dva roky. Tuto služby nám poskytuje město Přelouč za 1 000 Kč ročně.
Další zasedání zastupitelstva je naplánováno na 1. 2. 2021.

MĚSTYS CHOLTICE - POPLATKY 2020 Úřad městyse
Vlivem neobvyklé situace kolem pandemie koronaviru v letošním roce a ztížené možnosti
vyřídit agendu poplatků osobně, evidujeme zvýšené množství nedoplatků na poplatcích.
Prosíme proto občany, aby si zkontrolovali, zda mají zaplacené všechny poplatkové
povinnosti vůči městysu Choltice. Jedná se především o místní poplatky za svoz odpadu,
ze psů, stočné případně za palivové dříví.
Prosíme také o ohlášení skutečností mající vliv na výši poplatku, případně osvobození od
poplatku - tedy odhlášení psa, pokud zemřel, úprava počtu osob u smluv na stočné
v případě změny, případně vyplnění prohlášení u osvobození od poplatku za svoz odpadu.
Do konce roku je poslední možnost zaplatit poplatky nebo ohlásit případné změny bez
navýšení a sankcí.
Děkujeme všem, kteří zaplatili vše řádně a včas.
Městys Choltice

Choltice

POSLEDNÍ
ÚŘEDNÍ DNY
V TOMTO ROCE
21.12.2020
9:00 - 11:00 14:00 - 17:00
30.12.2020
9:00 - 11:00 12:00 - 14:00
(pokladna otevřena pouze
pro správní poplatky)
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ROZPOČET MĚSTYSE CHOLTICE NA ROK 2021
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo na prosincovém zasedání rozpočet na rok 2021. Rozpočet předpokládá příjmy
ve výši 31 708 tis. Kč a výdaje ve výši 29 179 tis. Kč. Rozpočet bude přebytkový ve výši 2 528 tis. Kč. Tento přebytek však
pravděpodobně padne na zrušení superhrubé mzdy, pokud nebude tento daňový propad státem kompenzován.
Sestavit rozpočet pro příští rok nebylo vůbec jednoduché.
Epidemie zásadním způsobem zasáhla, kromě jiného, do
ekonomiky státu. A na daňových příjmech jsou obce závislé.
Pokud stát vybírá méně na daních, obce a kraje dostávají od
státu méně peněz do svých rozpočtů.
Velkým problémem pro obce a kraje je také přijímání
daňových balíčků parlamentem těsně před koncem roku.
Jak máme potom odpovědně sestavit rozpočet na nový rok,
když do poslední chvíle nevíme, s jakými financemi budeme
hospodařit?
Sestavili jsme rozpočet na nový rok velmi opatrně. Dali jsme
peníze na všechny provozní záležitosti. Nekrátili jsme
příspěvky pro spolky, protože věříme, že se jejich činnost
rozběhne a oni budou těžko shánět peníze od sponzorů.
Nekrátili jsme peníze školce ani škole. Nemůžeme krátit
peníze na provozních činnostech, na běžné údržbě apod.
Musíme ale odložit větší opravy a zvelebování.
Co tedy v roce 2021 máme v plánu? Na opravy výmolů
a silničních vpustí máme připraveno 100 tis. Kč, na budování vjezdů k RD 50 tis. Kč, na oplocení areálu technických
služeb (bývalý jedousovský kravín) 90 tis. Kč, na nové stání
na separovaný odpad u zámku 60 tis. Kč.
Největší investiční akcí bude revitalizace rybníku Marešák
za 4 134 tis. Kč (2 313 tis. Kč dotace) a pokud dostaneme
rozhodnutí o přidělení dotace, tak také revitalizace Podrybníčků – dolní nádrž za 2 997 tis. Kč (příslib dotace 2 mil. Kč)

a revitalizace Podrybníčků – horní nádrž za 1 635 tis. Kč
(příslib dotace 1,21mil. Kč).
V roce 2021 se bude pracovat na těchto projektových
dokumentacích: PD bezbariérové a bezpečné chodníky od
náměstí sv. Trojice do ul. U Pošty za 217 tis. Kč, PD úprava
plochy před školou a dvou přechodů pro chodce za 217 tis.
Kč, PD rekonstrukce WC na zámku (pro velký sál) za 55 tis.
Kč, PD zámek Choltice – podklady pro zařazení do Programu
záchrany architektonického dědictví – II. etapa za 314 tis.
Kč, PD zasíťování 5 parcel v lokalitě Z1 – Choltice západ za
300 tis. Kč, PD rekonstrukce hasičské zbrojnice za 100 tis.
Kč.
Nyní v prosinci jsme podali žádost o dotaci na „Rekonstrukce tělocvičen při ZŠ Choltice – I. a II. etapa“. Náklady
jsou spočítány na 7 mil. Kč a dotace by mohla být 80 %.
V lednu podáme žádost o dotaci na bezbariérové a bezpečné chodníky od náměstí sv. Trojice do ul. U Pošty.
V plánu toho máme opravdu méně, než v předchozích
letech. Zastupitelé přistoupili k sestavování rozpočtu velmi
odpovědně, za což jim patří velký dík, a v lednu se k rozpočtu znovu vrátí a vyhodnotí možné úpravy rozpočtu
podle aktuálního ekonomického vývoje, dopadu schválených daňových balíčků a podle zůstatků na bankovních
účtech městyse k 31. 12. 2020.
Rozvoj Choltic se v roce 2021 určitě nezastaví.

Důvody a obsah Změny č. 2 Územního plánu Choltic
V posledním období se množí snaha
některých stavebníků stavět v Cholticích rodinné domy na malých parcelách, třeba i o velikosti 500 – 600 m2.
S tím bývá i svázána snaha o malý sklon
střechy, např. 20° - 22°, v některých
případech snaha umístit mezi domy se
sedlovou střechou dům s plochou
střechou. Bohužel za touto snahou
stojí pouze ekonomické zájmy.
Zastupitelstvo svoji většinou přijalo na
prosincovém zasedání usnesení o pořízení změny ÚP a tím vyjádřilo postoj, že
městys Choltice by si měl zachovat
venkovský charakter a strukturu zástavby a neměl by kopírovat městskou
zástavbu s natěsnanými domy, malými
zahradami a plochými střechami.
Žijeme na venkově proto, abychom
měli kolem sebe prostor. Pokud chci žít
na malém prostoru, se spoustou lidí
kolem sebe, je jistě město ideálním
místem. Proč tedy na venkově zavádět
městskou výstavbu? Změna č. 2 Územního plánu Choltic by tomuto měla
zabránit. Jaké zásady chceme do ÚP
doplnit?
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Všeobecná kritéria platná pro novou
výstavbu:
- Zachování venkovského rázu bydlení (střechy sedlové, stanové, valbové a polovalbové a dále rozvolněná
výstavba v zastavitelných plochách).
- Rozmezí výměr pozemků:
-- k bydlení 800 až 3 000 m2,
-- k rekreaci 500 až 3 000 m2.
- Sklony střech:
-- sedlová a stanová se sklonem
30° až 45° na všechny strany,
-- valbová a polovalbová 25° až 45°
na obě strany.
Určité úpravy a výjimečnosti v jednotlivých lokalitách:
- Ulice U obory - týká se těchto parcelních čísel:
-- Parcelní čísla 758/22, 758/24.
-- V této ulici jsou dvě parcely, jejich čísla jsou 199 a 20/5, z hlediska rozmezí výměry pozemků
jsou sice každá podlimitní, ale

vlastní je jedna rodina. Na jedné
z těchto parcel je proto možná
výstavba jednoho rodinného
domu.
- Celá lokalita Na Hlásku:
-- Výška budov k bydlení do 9 m
(aktuální požadavky obyvatel).
-- V části parcel v západní hraně
lokality v návaznosti na nezastavěné území, dostupných z místní
komunikace s parcelním číslem
2146 („Prostřední alej“), kde je
většina parcel užívána k rekreaci,
budou výškově omezeny všechny
stavby na 6,0 m, měřeno od terénu (po provedení hrubých terénních úprav). Týká se dosud nezastavěných parcelních čísel
725/174, 725/20, 725/145,
725/23, 725/128, 725/48,
725/159.
- U Kvartýru – týká se těchto parcelních čísel:
-- Parcelní čísla 1657 – část, 1656.
-- Na sousedním obecním pozemku
je uvažováno s výstavbou odvod-

ňovacího kanálu až k hranici pozemků soukromých.
- Okolí Lesovny – týká se těchto
parcelních čísel:
-- Parcelní čísla 756/10, 996/1,
996/2, 997, 998, 231/13.
-- Pozemek 756/10 je vhodný k výstavbě samostatných pasivních
rodinných domů i s jakýmkoli
sklonem střechy.
- Lokalita Z 19 („Zahrady - Antoníček“) a Zahrádkářská kolonie Třešňovka I výhradně jen k výstavbě objektů k rekreaci (dosud využití RI).

- Okružní ulice má vhodné místo pro
jeden bytový dům o 2 obytných
podlažích a maximálně 6 - ti bytech.
- Lokalita Z 7, kde je již zpracovaná
územní studie, má na pozemcích 8 a
9 místa vhodná pro dva malé bytové domy s počtem bytů do čtyř malometrážních bytů v jedné budově.
- V Jedousovské ulici je stavební parcela číslo 139/1 s výměrou 747 m2,
tedy z hlediska rozmezí výměr pozemků těsně podlimitní. S ohledem
na okolní zástavbu je této stavební
parcele udělena z rozmezí výměr

pozemků výjimka a je možné na ní
postavit jeden rodinný dům.
Tyto regulace by měly pomoci zamezit
zahuštěné zástavbě na nově vytvářených stavebních pozemcích. Při
plánování výstavby by neměl být
zohledňován pouze ekonomický zájem
majitele pozemku, ale mělo by být
zohledněno hledisko kvality bydlení
nejen tohoto majitele, ale také jeho
sousedů. Ať už je to dostatečný odstup
od sousedního domu, dostatek místa
pro zeleň apod.

ZMĚNY V ODPADOVÉM HOSPODÁŘSTVÍ
Městys uvažoval od 1. 1. 2021 o zavedení tzv. chytrých
známek na popelnice (QR kód). Ty by zahrnovaly informace
o majiteli nádoby a druhu odpadu a v budoucnu by bylo
možné také díky nim zaznamenat hmotnost odváženého
odpadu. Bohužel to nebude.
Vzhledem k tomu, že byly teprve v průběhu prosince
schváleny odpadové zákony, které mají dopad na finance
a odpadovou administraci, tak svozová firma SOP a.s. není
schopna připravit a nasadit do provozu tyto známky a dojde
k posunutí termínu jejich nasazení minimálně o 2 měsíce.
Pro občany to znamená, že od 1. ledna se nic nemění.
Občané dostanou opět samolepící známky a někdy

v průběhu jara dojde k jejich automatické výměně za
známky s QR kódem.
Nový zákon o odpadech, schválený v prosinci, nabývá
účinnosti 1. 1. 2021, ale dosud k němu chybí prováděcí
vyhláška. Je velmi těžké vyložit všechny důsledky nové
legislativy.
Zatím se jeví jako nejrozumnější řešení vyčkat až bude
legislativa platná a kompletní a poté se městys domluví se
svozovou firmou na nových finančních podmínkách.
Zastupitelstvo bude muset potom rozhodnout, zda-li se
navýšení přenese na občany nebo bude dopláceno
z obecního rozpočtu.

Již brzy v nové
KNIHOVNĚ
Přípravy na otevření “nové” knihovny jsou v plném proudu.
V průběhu montáže vnitřního vybavení knihovny nezapomínáme i na nákup nových knih, kterými bychom Vás rádi
v knihovně uvítali.
Knihovna má také nové logo, které vytvořil grafický designér
Jakub Ferjenčík. Své služby nám poskytl zdarma, chtěli
bychom mu touto cestou moc poděkovat. Nové logo se objeví
i na štítu u vchodu do budovy a také se s ním potkáte uvnitř.
Připraveny jsou i návrhy na plakáty knihovny a další
propagační předměty.
S otevřením musíme mít ještě chvíli strpení. Určitě se ale
potkáme v nové knihovně již v průběhu ledna nového roku
a moc nám všem přeji, abychom ten následující rok prožili
v knihovně již společně.
Hodně zdraví do nového roku Vám za knihovnu
přeje Radka Zelenková

SENIOR TAXI
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo v rozpočtu
na rok 2021 finanční částku 50 000 Kč na spolufinancování služby Senior Taxi. Na počátku roku zastupitelé
schválí podmínky využívání této služby a naši senioři ji
budou moci začít hned využívat k cestám k lékaři.
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OČKOVÁNÍ
Očkování vnímám jako jeden z největších milníků
medicíny. Vedlo k praktickému vymizení řady smrtelných
onemocnění. Dnes se již nebojíme pravých neštovic,
tuberkulózy, záškrtu, tetanu a dalších chorob, na které
naši předkové běžně umírali. S vymýcením řady
infekčních onemocnění a vysokou úrovní dnešní léčby
jsme se postupně přestali těchto nemocí bát a také jsme
si již přestali vážit obrovského přínosu, které lidstvu
očkování přineslo.
Letošní rok nám ale otevřel oči. Objevilo se nové
onemocnění, které jsme dosud neznali. Onemocnění
vysoce infekční, které se začalo rychle šířit populací.
Rychlost šíření vedla k tomu, že i přesto, že jen menší část
nemocných měla závažný průběh, bylo jich tolik, že bylo
nutné přistoupit k omezení osobních svobod obyvatel,
aby zdravotnictví naší země nezkolabovalo. Kolaps zdravotnictví naštěstí nenastal, přesto se musela znatelně
omezit péče o pacienty s jinými nemocemi a došlo
k obrovským ekonomickým škodám. Se stejným problémem se současně potýkají téměř všechny země světa.
Závažnost situace vedla k tomu, že bylo soustředěno
ohromné množství prostředků k vývoji nového očkování.
Očkování, které by lidstvu pomohlo a umožnilo mu opět
normální život. Očkování, které je na dosah, ale kterého
se řada lidí zbytečně bojí a očkování nechce využít.
Nejčastějším argumentem odpůrců očkování je, že se
jedná o nevyzkoušenou vakcínu. To je do jisté míry
pravda. Očkování má ale více než 200-letou historii a za tu
dobu se neustále vyvíjí. Dávno již neočkujeme stejnými
vakcínami, jako se očkovalo dříve. A vývoj očkovacích
látek vede k neustále se zlepšující snášenlivosti a účin-

nosti vakcín, než tomu bylo dříve. Neodmítáme nové
dostupné moderní léky proti nádorovým či jiným
onemocněním, jaký je tedy důvod odmítnout nové
očkování?
Zvláště za situace, kdy druhou alternativou je to, že se
nakazíme „novým nevyzkoušeným virem“. Co mají
novodobí odpůrci očkování za důkaz, že je lepší riskovat
infekci koronavirem, než se nechat očkovat novým typem
očkování? Proč si myslí, že je méně rizikové onemocnět,
než se nechat očkovat? Koronavir nás od počátku
překvapuje rozsahem poškození, které způsobuje. Není
stejný jako běžná rýma, napadá i další orgány. Mimo jiné
nervovou tkáň, mozek, plíce a často i srdce. Běžná je
porucha čichu a chuti důsledkem napadení nervové
tkáně. Častá je nespavost a psychické obtíže po prodělané
nemoci, a to i dlouhodobě. Vědí odpůrci očkování
s jistotou, že po prodělané nemoci nemohou mít za
několik let poškození mozku? Vědí s jistotou, že prodělat
onemocnění je méně rizikové než se nechat očkovat? Já
osobně si to nemyslím. A to i vzhledem k tomu, že jsem
toto onemocnění v nedávné době prodělal a můj průběh
rozhodně nebyl mírný.
Věřím tedy raději nové vakcíně, kterou vyvinuly
nejchytřejší vědci naší planety. Chci se co nejdříve vrátit
do normálního života bez omezení. Chci se vídat s rodiči
a přáteli beze strachu, že je mohu nakazit. Já se jistě
očkovat nechám a očkovat budu i své rodiče a svou
rodinu. Vy se prosím rozhodněte zodpovědně a nepodléhejte tlaku různých fanatiků.
S pozdravem a přáním klidných vánočních svátků
MUDr. Libor Hemžský

Nechám se také očkovat? Ano, určitě. Jakmile na mne přijde řada, tak to neodmítnu. Chci se vrátit k normálnímu
životu.
Mgr. Tomáš Bolek, starosta

SDH CHOLTICE V ROCE 2020
Letošní rok byl pro nás všechny velmi zvláštní. V únoru jsme ještě stihli připravit tradiční Hasičský ples, ale krátce poté jsme
již museli respektovat nařízení a veškeré plánované akce zrušit. Hlavně, že jsme ale všichni zdraví a doufáme, že si vše
vynahradíme příští rok.
Co tedy máme v plánu? Hasičský ples je samozřejmostí. Pokud se situace zlepší, budeme se na Vás všechny těšit na
tanečním parketu 12.2.2021. Stavění májky a hranice, když se pořádá Pálení čarodějnic, je pro nás krásná spolupráce s
městysem. Sběr šrotu většinou stihneme v první polovině května, tak uvidíme, jak to dopadne. Přesný termín se určitě včas
dozvíte. Příští rok bychom rádi uspořádali dva závody. Jeden dětský závod O pohár starosty, který by se měl konat 18. 4. 2021
a Noční útoky. Pro ně jsme vybrali předprázdninový termín - 25. 6. 2021. V tuto chvíli jsou to pouze plány a pevně věříme, že
se příští rok budeme moci více setkávat a dělat to, co nás baví.
Jak si v tomto roce vedly děti? Dne 20. 9. 2020 se konaly závody Karla Oppy v Čeperce. Naše děti se velmi snažily a měly
radost, že jsou konečně spolu v kolektivu po dlouhé odmlce kvůli covidu. Mladší žáci se umístili na osmém místě. Starší, kteří
mají první sezonu za tuto kategorii, se umístili na místě čtrnáctém. Nyní máme opět bohužel stopku díky nařízení vlády. Jak
bude vše povolené, začneme s přípravami.
A co mužské družstvo? Díky roku takový jaký je, jsme jeli v letošní sezoně pouze na jeden jediný závod, a to, jako každoročně,
za klukama do Prosetína. Tento závod se uskutečnil 24. července v nočních hodinách. I na to, že to byl náš jediný závod,
nevedli jsme si vůbec špatně. Domů jsme si dovezli už počtvrté putovní pohár, letos i s novým rekordem dráhy. Do další
sezony se snad situace zlepší a budeme reprezentovat naší malebnou vesničku ve více soutěžích.
Teď už se budeme připravovat na Výroční valnou hromadu a besídku pro děti, které se mají konat 11. a 12.1. Snad nám vše
vyjde podle plánu.
Rádi bychom Vám všem popřáli klidné vánoční svátky a mnoho zdraví v novém roce 2021.
Vaši choltičtí hasiči
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JAK SPRÁVNĚ TŘÍDIT ODPAD, CO, JAK A KAM TŘÍDÍME
Do žlutého kontejneru…
Do žlutých kontejnerů můžete odhodit PET láhve od nápojů (prosím, nezapomeňte je sešlápnout!), kelímky, sáčky,
fólie, výrobky a obaly z plastů, obalový polystyrén (nikoliv stavební). V případě naší obce sem patří i tetrapak (obaly
od krabicového mléka, džusu, vína apod.). Odpad ze žlutých kontejnerů je odvážen na třídící linku, kde dojde
k oddělení obou komodit. Prosím nevhazujte odpady z PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek
(např. od motorových olejů, chemikálií, barev apod.) Vyváží se 1x týdně.
Do modrého kontejneru…
Do modrých kontejnerů můžete odhodit papírové obaly, noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy,
sešity, krabice, lepenku, kartón apod. Prosím, nevhazujte mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a
voskovaný papír, použité plenky a hygienické potřeby. Vyváží se 1x týdně.
Do zeleného nebo bílého zvonu…
Do nádob na sklo můžete odhodit lahve od nápojů, skleněné nádoby, zavařovací sklenice, skleněné střepy
a tabulové sklo, které patří do zeleného kontejneru (na boku kontejneru je proříznuta vhazovací spára). V naší obci
se třídí zvlášť barevné a zvlášť čiré sklo, proto barevné sklo vhoďte do zeleného zvonu a čiré sklo do bílého zvonu.
Prosím nevhazujte keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla. Demižóny, sklenice a sklo větších rozměrů,
které neprojdou vhazovacími otvory, neodkládejte na zem. Může a dochází ke zranění osob, hlavně dětí.
Do bílého kontejneru…
můžete vhodit použité nepotřebné oblečení, ložní prádlo, bytové textilie, ručníky, ubrusy, párovou obuv, kabelky,
tašky, textilní hračky, apod. Do kontejnerů však nepatří koberce, matrace, netextilní materiály, molitan,
impregnované textilie, mokré a silně znečištěné textilie. Textil je vhodné vhazovat v igelitových taškách, aby
nedošlo k jeho navlhnutí a znehodnocení.
Do šedého zvonu…
můžete vhodit kovové obaly, tj. nápojové plechovky, prázdné konzervy od potravin, prázdné zvířecí konzervy,
kovové uzávěry a hliníková víčka od nápojů, jogurtů atd. Do nádoby však nepatří kovové nádoby od kosmetiky a
jiných sprejů, kovové obaly od barev, benzínu, motorových olejů atd.
Do hnědé popelnice…
patří bioodpad z domácností a zahrádek (např., uvadlé květiny, části rostlin, tráva, listí, zbytky z ovoce zeleniny,
čajové sáčky, kávová sedlina, popel ze spalování dřeva, dřevní štěpky, apod.).
Jedlé oleje
Na víko hnědé popelnice lze v den svozu umístit uzavřenou PET lahev s použitým jedlým olejem; lze ji umístit i na
víko černé popelnice, tedy na víko popelnice na směsný odpad.
Prosím neodkládejte Vaše odpady mimo kontejnery, může dojít ke zranění osob zejména
hrajících si dětí, neznečišťujete naši obec.
Ukládání jakýchkoliv odpadů mimo určená místa, je považováno
za zakládání černé skládky a může být pokutováno.
Vážení spoluobčané, letošní sezóna v Hospůdce na hřišti byla velmi nezvyklá. Fotbalu a langošů
jsme si užili méně, než bychom si všichni přáli. Věřím, že tuto dobu všichni ve zdraví ustojíme.
V roce 2021 zůstane hospůdka v lednu a únoru zavřena z důvodu nutných oprav. Od března věřím, že se v jejich
prostorách budeme opět moci potkávat. Dovolte mi popřát vám jménem svým a jménem celého týmu Hospůdky na hřišti krásné
vánoční svátky a pevné zdraví a sílu do roku 2021.
Josef Raba

11

KALENDÁŘ SVOZU ODPADŮ 2021 Choltice a Podhorky

CHOLTICE GO!

Na přání pana starosty jsme uspořádali novou
adventní hru Choltice GO! Doufáme, že se Vám
hra líbí a že si ji při procházkách užijete. Moc nás
těší, že hru využíváte napříč generacemi, tak jak
to správně ve woodcraftu má být. Pro všechny
od 4 do 94. Odměnu za Vaši snahu najdete pod
obecním stromečkem odpoledne 24. prosince
mezi 15:00 a 16:00, kdy bude také možnost vzít
si betlémské světlo do vašich domovů. Dárečky
věnuje tradičně Městys Choltice.
Děkujeme, že si s námi hrajete.
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Za Trilobit
Zelí a Šawonda

Betlémské
světlo
v Cholticích
Přijďte si pro Betlémské
světlo 24. 12. 2020
od 15:00 do 16:00 hod.
na nádvoří zámku.

