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zasloužit si Choltický zlaťák, přijďte se nechat postrašit
zámeckými strašidly, ochutnat mladé víno nebo pouštět
draky. To vše a ještě další akce pro Vás připravují lidé,
pro které Vaše účast a spokojenost je tou jedinou odměnou. Přeji Vám pohodový podzim.
Mgr. Tomáš Bolek

Vážení spoluobčané, připravili jsme pro Vás letošní čtvrté
číslo zpravodaje, ve kterém Vám přinášíme informace o
záležitostech projednaných na červencovém a zářijovém
zastupitelstvu, informace o dění v Cholticích, Ledci a
Podhorkách a informace o činnosti našich škol a spolků.

INFORMACE ZE 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE

Čeká nás podzim, který zbarví naši přírodu do kouzelných
odstínů barev a spolu s posledním teplým sluníčkem
zahřeje a potěší naši duši. A potěšení nám přináší i práce
na zahradě, kterou musíme připravit na zimu. Většina z
nás také uklízí ze zahrady listí. Nepálíme jej, protože to
většinou obtěžuje naše sousedy. Buď jej zkompostujeme
nebo máme již druhým rokem možnost požádat městys
o přistavení kontejneru, jestliže máme velké množství
listí. Městys také umístí kontejnery na zelený odpad na
veřejná prostranství, kam můžeme libovolné množství
zeleného odpadu odložit.

Zasedání se konalo ve čtvrtek 14. 7. 2016 od 18:00
v hostinci Na Výsluní v Ledci. Zúčastnilo se ho 8 zastupitelů a 14 občanů. Zápis s přesným zněním usnesení je
k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na
www.choltice.cz.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo zápis do kroniky za rok 2013. Kronikářka městyse Choltice informovala o vyhotovení zápisu do kroniky za rok 2013. Má
celkem 19 stran.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě kroniky obce Ledec. Kroniku obce Ledec připravují M. Krejčík a J. Kolář. Oba informovali o
stavu prací a o komplikacích, které nastaly – dochází tak
k časovým prodlevám. M. Krejčík zároveň informoval, že
práce nezaberou očekávaných 200 hodin, ale cca až 800
hodin. Navýšení honoráře bude probíráno mezi zastupiteli na nejbližší pracovní poradě. M. Krejčík zároveň požádal Ing. Fižovou o spolupráci ohledně informací o Ledci, Ing. Fižová přislíbila.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o probíhajících stavebních akcích, ostatní údržbě obecního
majetku a plán stavebních prací na vědomí.

Spoustu z Vás neuklízí jen na svém pozemku, ale uklízí i
na obecním před svým domem. Za to je Vám třeba velmi
poděkovat. Také bych chtěl poděkovat všem, kterým
nejsou lhostejné odhozené odpadky například v oboře a
jsou při své procházce ochotni odhozenou láhev či obal
od sušenky zvednout a odnést do nejbližšího koše. Vím,
že takoví lidé, kteří nejsou lhostejní ke svému okolí, jsou
mezi námi a já si jich za to velice vážím.

-

Rád bych Vás ještě pozval na kulturní a sportovní akce,
které pro Vás připravuje městys a naše spolky. Přijďte
povzbuzovat malé i velké fotbalisty, přijďte si do knihovny vypůjčit nové knihy či na zajímavou přednášku, přijďte
pěšky či přijeďte na kole či letos poprvé na koloběžce
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Rekonstrukce Severní ulice a části B. Jelínka – stavba byla dokončena 4. 6. 2016 a předána do úplného
užívání ve středu 15. 6. 2016. Stavbu provedla firma
Dlažba Vysoké Mýto, s. r. o. a asfaltový povrch jako
subdodavatel M-Silnice, a. s. Bylo zrekonstruováno
cca 300 m délky uličního prostoru o šířce 6,5 metru.
Starosta seznámil s méněpracemi ve výši 538 861 Kč
vč. DPH a vícepracemi ve výši 1 031 647 Kč vč. DPH,
ke kterým na stavbě došlo, např. rozšíření o křižovatku ulic B. Jelínka a Větrná. Celkově stály stavební

-

psání výběrového řízení se jeví jako dost riskantní krok –
z oslovených 4 firem by se do výběrového řízení přihlásily zřejmě jen Služby města Pardubic. Navíc by městys
odchodem z dobrovolného svazku obcí, který je akcionářem SOP, a. s., přišel ročně o cca 60 tis. Kč na dividendách. Výběrové řízení by nemuselo přinést požadovaný
finanční efekt, navíc při jednáních s SOP, a. s. je zřejmé,
že firma hledá možné úspory, jak snížit městysi náklady
na svoz odpadu. Z těchto důvodů navrhl, aby výběrové
řízení vypisováno nebylo. Informaci ještě doplnil Ing.
Havlík s konstatováním, že stávající firma SOP, a. s. je
ochotna vážit každý svoz, a tak by městys měl přesné
informace o množství likvidovaného odpadu.

práce 3 493 tis. Kč. S vlastníky RD bylo domluveno
osázení veřejnou zelení.
Chodník v Nádražní ul. – stavba dokončena, délka
300 m a šířka 1,5 m, náklady na stavbu ve výši
572 403 Kč. Stavbu provedla firma Michal Káles. Byly
upraveny i vjezdy k RD, použit frézing.

Běžná údržba majetku – výměna kotle u praktického
lékaře, oprava anténních rozvodů (čp. 160, 260), oprava
plynového budníku ve zdravotním středisku, instalace
mříže – vstup do Zámecké expozice Choltice, lavičky a
úprava atrakcí na dětském hřišti, zhotoven malý val pod
mostkem v ulici U Pošty (zabrání rozlivu potoka na louku), čištění kanálů a přejezdových žlabů, oprava kanalizační přípojky na Úřadě městyse Choltice, úklid na koupališti (požární nádrž – koupání na vlastní nebezpečí),
oprava podlahy v bytě čp. 160, výmalba autobusové
zastávky na náměstí, pravidelná údržba travnatých ploch

Starosta dále informoval o novém dodatku smlouvy se
SOP, a. s., kdy v rámci nového projektu této firmy a souhlasu městyse se jej zúčastnit (půjde o přetřiďování
směsného odpadu před odvozem na skládku z důvodu
zjišťování možného energetické využívání odpadu) městysi nabídlo snížení ceny za uložení o 300 Kč (z nynějších
698 Kč/tuna na nových 398 Kč/tuna), a to od 1. července.
Zároveň firma SOP, a. s. nabídla zapůjčení 30 ks sběrných
110 l nádob na bioodpad, které městys následně půjčil
občanům.

Činnost v Ledci:
výměna 3 ks oken na obecním úřadě
opravy silnice Ledec – Urbanice
rekonstrukce veřejného osvětlení – doplnění 3
ks lamp
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o průběhu pozemkových úprav v k. ú. Choltice a
k. ú. Ledec. V intravilánu obce Ledec proběhla obnova
katastrálního operátu ke dni 30. 6. 2016 a intravilán je již
zdigitalizován. Vedlejším důsledkem digitalizace je pravděpodobná změna výměry některých pozemků a změna
parcelních čísel a s tím související povinnost vlastníků
podat přiznání k dani z nemovitosti.
-

Občané se informovali především na možné benefity při
využívání pytlového sběru. Ing. Havlík odpověděl, že
veškeré benefitní systémy budou teprve nastavovány.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Různé na
vědomí. Přítomní se zajímali o dopravní obslužnost
v místní části, kdy si stěžovali na zrušení autobusu ve
večerních hodinách (příjezd z Pardubic). Zároveň podotkli, zda by nebylo možné cestu k zastávce osvětlit.

Starosta dále informoval, že se proti výstavbě asfaltové
cesty ke Kamennému postavili vlastníci chat, kteří by
raději uvítali cestu štěrkovou. Pro městys jako vlastníka a
správce cesty je vhodnějším řešením cesta asfaltová,
která nebude vyžadovat žádnou údržbu dlouhé roky.
Cesta byla zařazena mezi prioritní polní cesty a financovat by ji měl Státní pozemkový úřad po dokončení pozemkových úprav. Jakmile se bude blížit rozhodnutí o
výstavbě cesty, bude svolána veřejná diskuse k povrchu
cesty. Osadní výbor se však přiklání k rozšíření cesty
s asfaltovým povrchem.

INFORMACE Z 5. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE
Zasedání se konalo v pondělí 26. 9. 2016 od 18:00 v Zámecké restauraci v Cholticích. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů a 10 občanů. Zápis s přesným zněním usnesení je
k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na
www.choltice.cz.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zřízení
komise pro stížnosti adresované zastupitelstvu. Starosta informoval o stížnostech, které zastupitelstvu adresují
obyvatelé domu čp. 260 Jan Káňa a Julie Křenová.
Z důvodu jejich velkého počtu zřídil komisi, jejíž úkolem
je připravit návrh řešení stížnosti, na zasedání zastupitelstva jej projednat a formou usnesení zastupitelstva jej
vyřídit. Komise bude řešit případné další podání pana
Káni, paní Křenové či jiných občanů.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o změnách systému nakládání s odpady. Předseda
komise pro životní prostředí Ing. Rudolf Havlík podal
informace ohledně připravovaného vypsání výběrového
řízení pro získání nové firmy pro likvidaci odpadu a o
jednání se současným provozovatelem této služby. Vy-2-

(kámen o 3-4 cm) vhodné úpravě terénu, který používají
senioři.

Předsedou komise je Mgr. Jan Pavlík, členy komise Ing.
Marie Fižová, Vendula Fižová a Ing. Jan Málek. Stížnosti
adresované zastupitelstvu budou přílohou tohoto zápisu.
Seznam stížností přednesl předseda komise Mgr. Pavlík.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo podnět čj.
1348/2016 podaný panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 22. 8. 2016 ve věci neuklízení
parkoviště vedle DCHB čp. 260 a konstatovalo, že úklid
prostoru dvora i parkoviště pro návštěvníky DCHB je
prováděn průběžně v rámci úklidu ostatních venkovních
ploch městyse (cca 1x za 14 dní). Stížnost v tomto případě je neopodstatněná.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo žádost čj.
1317/2016 podanou paní Julií Křenovou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 16. 8. 2016 ve věci dodatečného povolení instalace a užívání elektrického sporáku
v bytě č. 25 a schválilo pořízení elektrického sporáku na
vlastní náklady nájemkyně paní Julie Křenové.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo podnět čj.
1363/2016 podaný panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 24. 8. 2016 ve věci branky
v plotě na hranici pozemku domu čp. 122, který je ve
vlastnictví manželů Bolkových a pozemku městyse náležejícího do areálu DCHB čp. 260 a konstatuje, že branka v plotě soukromého vlastníka, která hraničí se dvorem domu čp. 260, byla zhotovena v době, kdy zde bylo
veřejné prostranství – oplocení dvora proběhlo později.
V současné době je branka bez možnosti otevření cizí
osobou a vlastníkem je používána pouze při údržbě či
opravě dřevěného plotu. Mgr. Tomáš Bolek ozřejmil
situaci kolem branky, kdy uvedl, že branka v plotě byla
zhotovena v době, kdy zde bylo veřejné prostranství –
oplocení dvora proběhlo později. V současné době je dle
jeho slov branka bez možnosti otevření cizí osobou a
vlastníkem je používána pouze při údržbě či opravě dřevěného plotu.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo žádost čj.
1317/2016 podanou paní Julií Křenovou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 16. 8. 2016 ve věci povolení
instalace a užívání digestoře s přímým odtahem mimo
byt č. 25 a této žádosti nevyhovělo. Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pořízení digestoře do bytu č. 25,
která nevyžaduje instalaci potrubí na odvod vzduchu do
exteriéru (tj. digestoře, která využívá recirkulace) na
vlastní náklady nájemkyně.
Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo stížnost čj.
1348/2016 podanou panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 22. 8. 2016 ve věci upozornění technika městyse na obtěžování kouřem ze sousedního domu a jeho údajnou neochotu věc řešit spočívající v odkázání stěžovatele na jiný správní úřad a konstatuje, že řešení obtěžování kouřem ze soukromých
domů není v kompetenci úřadu městyse, protože tato
záležitost spadá do kompetence pověřenému Městskému úřadu Přelouč. Vyřízení podnětu bylo technikem
městyse řešeno správným způsobem a stížnost v tomto
bodě je neopodstatněná.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo žádost čj.
1364/2016 podanou panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 24. 8. 2016 o vyčlenění parkovacího místa podle platných zákonů a schvaluje přidělování parkovacích míst v rámci parkovacího pořádku
nájemníkům DCHB po dokončení vybudování parkovacích míst ve dvoře, nejpozději do konce března 2017.
Místo, na kterém v současné době žadatel parkuje, není
vhodné, vzhledem k blízkosti telekomunikační ústředny. Zastupitelé diskutovali o vhodnosti místa, na kterém
v současné době žadatel parkuje. Shodli se, že takovéto
parkování není vzhledem k blízkosti telekomunikační
ústředny vhodné. Situace bude řešena po dokončení
vybudování parkovacích míst ve dvoře, bude stanoven
parkovací pořádek.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo stížnost čj.
1348/2016 podanou panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 22. 8. 2016 ve věci upozornění technika městyse na zlomenou kliku u vrat do
dvora DCHB čp. 260 a předalo tuto stížnost k řešení
technikovi městyse a žádá jej o informaci, jak byla celá
záležitost vyřešena.
Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo podnět čj.
1348/2016 podaný panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 22. 8. 2016 ve věci nevhodnosti
štěrkového povrchu nádvoří DCHB čp. 260 a schválilo
dokončení chodníku ve dvoře a vybudování šesti parkovacích míst ze zámkové dlažby, z toho 3 místa budou
vyhrazena invalidním obyvatelům domu, a to nejpozději do 31. 10. 2016 a s využitím finančních prostředků
z fondu oprav. Stěžovatel upozorňoval na skutečnost, že
povrchová úprava nádvoří neodpovídá svým povrchem

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo stížnost čj.
1364/2016 podanou panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 24. 8. 2016 proti informaci
starosty Mgr. Tomáše Bolka, že povrch dvora DCHB čp.
260 bude štěrkový a konstatuje, že dojde k úpravě pro-3-

storu dvora, tj. dokončení chodníku a vybudování šesti
parkovacích míst ze zámkové dlažby. Mgr. Tomáš Bolek
a Ing. Miroslav Horák seznámili přítomné s plánem rekonstrukce dvora. Bude dokončen chodník a vybudováno
šest parkovacích míst ze zámkové dlažby.

Starosta dále doplnil, že ani on, ani technik pan Vančura
po panu Káňovi nikdy nic nepožadovali, nijak ho v ničem
neomezovali, nekontaktovali, pouze odpovídali na jeho
písemné žádosti, stížnosti či podněty, se kterými se pan
Káňa začal na úřad obracet od prosince 2015 a
k dnešnímu dni jich podal 20 na náš úřad. Další stížnosti
putovaly na Krajský úřad, Krajskou hygienickou stanici,
hasičský záchranný sbor, policii a veřejnému ochránci
práv atd. A pro tyto úřady musely být zpracovávány podklady a vysvětlení. Stejně tak i při jeho častých osobních
návštěvách úřadu, kde se domáhal, často dost hrubým
způsobem, řešení svých stížností podle jeho přání a požadoval další informace, se mu snažili vždy vyjít vstříc a
všechny záležitosti s ním projednat.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo podnět čj.
1364/2016 podaný panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 24. 8. 2016 proti umístění klubovny dětského spolku Trilobit v DCHB čp. 260 a konstatuje, že městys momentálně nedisponuje vhodnějším a lepším prostorem a bude se snažit o řešení. Mgr.
Tomáš Bolek doplnil, že pan Káňa navrhuje přestěhování
spolku do jiných prostor. Člen spolku Trilobit Jiří Zelenka
vysvětlil, proč se nechtějí se spolkem přemístit do starého zámku či na sál nového zámku. Zároveň přislíbil, že se
pokusí co nejméně narušovat život občanů v DCHB čp.
260. V klubovně jsou maximálně jedenkrát týdně. Sami
hledají jiné možnosti, kde by se mohli s dětmi scházet.

Starosta závěrem tohoto bodu seznámil přítomné se
stížností, která mu byla zaslána od nájemníků domu
s pečovatelskou službou čp. 160. Stěžovatelé poukázali
na rušení nočního klidu štěkáním psů. Požádali o nápravu. Bude řešeno domluvou s majiteli psů.

Starosta se vyjádřil ve stejném duchu, že v současné
době nejsou v městysi k dispozici vhodné prostory k
působení kmene Trilobit. Je v zájmu obce činnost spolku
podpořit, protože je přínosem pro děti z Choltic i z okolí.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o řešení záležitosti lípy na hřbitově na vědomí. Starosta
seznámil přítomné s průběhem řešení záležitosti úklidu
listí a větví z lípy na hřbitově ze soukromého pozemku.
Dne 4. 11. 2015 se na městys obrátila advokátka paní
Hany McKay JUDr. Jarmila Černá, že je třeba uzavřít dohodu, jakým způsobem bude městys zajišťovat likvidaci
rostlinného odpadu, který padá z obecní lípy na hřbitově
na pozemek, který vlastní Patrice Van Der Kooi, a který
užívá její matka paní Hana McKay na základě věcného
břemena. Podle paní McKay se jedná o masívní zanášení
pozemku a okapů listím a větvemi a úklid nadměrného
množství rostlinného odpadu vyžaduje velké množství
normohodin a to včetně čištění okapů a svodů. Původní
požadavek uživatelky byl na úklid dřevního a rostlinného
odpadu vždy do týdne od nahlášení spadu na pozemek a
čištění okapů a okapových svodů 2x do měsíce po zahájení spadu listí. Po písemné výměně vzájemných stanovisek proběhla na konci dubna na pozemku uživatelky
schůzka (starosta, technik, zahradnice – advokátka, uživatelka), na které byly dojednány parametry úklidu pozemku městysem.

Zastupitelstvo městyse Choltice projednalo stížnost čj.
1398/2016 podanou panem Janem Káňou, bytem Pardubická 260, Choltice, dne 29. 8. 2016 proti údajné
šikaně starostou a technikem městyse a požadavek
pana Káni na pozvání na zastupitelstvo k projednání
všech jeho stížností a podnětů a vzalo na vědomí informaci zastupitelky Venduly Fižové, že jejím prostřednictvím byl pan Jan Káňa pozván na dnešní veřejné
zasedání zastupitelstva městyse Choltice.
Členka zastupitelstva městyse Vendula Fižová přijala
ústní stížnosti pana Jana Káni, dne 22. 9. 2016, ve věci:
znečištění chodníku ptačím trusem, neodstraněného
šicího stroje pana Váchy a neuspokojivého stavu společenské místnosti. Zastupitelstvo městyse Choltice tyto
stížnosti předalo k řešení technikovi městyse a žádá jej
o informace, jak byly řešeny.
Zastupitelstvo městyse Choltice pověřilo starostu a
místostarostu městyse zapracovat tato usnesení a konstatování zastupitelstva městyse do dopisu a odeslat jej
panu Janu Káňovi do 5. 10. 2016.

Jedná se o odstranění a odvoz spadu z lípy v přiměřené
lhůtě zpravidla ve lhůtě jednoho týdne od oznámení
uživatelky o rozsáhlém spadu větví a v době spadu listí ze
stromu (nejdříve září) v rámci úklidu listí na hřbitově
může zajistit městys dle potřeby přiměřeně zpravidla
v intervalu 14 dní i úklid a odvoz listí ze stromu
z pozemku uživatelky, maximálně však do rozsahu zakresleného v příloze č. 1.

Mgr. Tomáš Bolek navrhl, že přečte všechny dopisy psané panem Káňou a následné odpovědi, nebo alespoň
tuto poslední stížnost. Zastupitelé nesouhlasili, dopisy
byly zastupitelům již dříve předány jako podklady
k jednání a jsou přílohou zápisu.
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V současné době dosluhuje dmychadlo na čistírně odpadních vod a při jeho výpadku hrozí nemožnost čistit
odpadní vody – z peněz z fondu proto bude zakoupeno
dmychadlo nové a staré dáno na repasi a bude sloužit
jako záloha – nové dmychadlo včetně instalace přijde na
cca 90 000 Kč.

Protože se rozcházely názory na formulaci některých
částí dohody, vypracoval starosta dne 27. 8. 2016 jednostranné prohlášení městyse, kde jasně deklaroval vůli
městyse zajišťovat úklid listí a větví z pozemku a
v četnosti 1x za 14 dní od září do konce spadu listí. Dodnes dohoda není na světě, a proto předkládá starosta
zastupitelům na vědomí toto prohlášení.

Z fondu budou dále finanční prostředky použity na úpravu dvora u domu s chráněnými byty čp. 260 – bude zde
dokončen chodník k zadnímu vchodu a vybudováno parkoviště asi pro 6 osobních vozidel, z toho budou 3 stání
pro invalidy.

Starosta dále informoval, že pracovníci městyse již provedli první podzimní úklid na pozemku uživatelky. O jeho
způsobu pohovořila přítomná zahradnice městyse Ing.
Lucie Koláčná.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o probíhajících stavebních akcích, ostatní údržbě obecního
majetku a plán stavebních prací na vědomí.

Městys doposud nečerpal tyto prostředky, z tohoto důvodu byla navržena směrnice pro jeho čerpání.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru o kontrole hospodaření městyse
Choltice v období od července 2015 do června 2016.

Starosta informoval o probíhajících stavebních akcích,
které se v posledních týdnech uskutečnily.
chodníky a MK v obci – opravy (pracuje se průběžně)
- nátěr střechy nad jídelnou
- budou zahájeny práce na rekonstrukci WC na
Úřadě městyse (osloveno pět firem, zájem projevila jedna firma, splnila podmínky)
Dešťová kanalizace – stoka D spolu s vyústním objektem do Struhy byla také ukončena; byla navíc upravena
cesta ke koupališti. Zbývá dokončit asfaltování křižovatky
Lipoltická – Okružní, do které bude ještě umístěn žlab
pro odtok dešťové vody ze silnice. Celkové náklady stavby činily 2 420 735 Kč (oproti předpokládaným nákladům
byly nižší o 3 062 Kč).

Předsedkyně finančního výboru Olga Heřmanová informovala o jednání výboru, jehož dalšími členy jsou Ing.
Miroslav Horák a Miroslav Šupík. Finanční výbor provedl
kontrolu hospodaření městyse za období 7-12/2015 a 16/2016 a zkonstatoval, že evidence PHM odpovídá požadavku FV z minulé kontroly. PHM se nakoupí 1x měsíčně
a je následně rozepisováno, do jakého stroje byly spotřebovány. Výši spotřeby je tedy možno porovnat. Evidence příjmů a výdajů z akcí zámku je také rozdělena
podle připomínek poslední kontroly FV. Čerpání finančních prostředků je v souladu s rozpočtem městyse.

-

Dále konstatovala, že SDH Choltice nepředložil doklady k
čerpání finančních prostředků za rok 2015 a byl vyzván
k předložení v náhradním termínu.
Od roku 2017 dojde také k rozdělení pokladních dokladů
na příjmové a výdajové (každá bude mít vlastní číselnou
řadu) a kulturní akce budou v účetnictví městyse rozlišovány číselnými kódy.
Mgr. Tomáš Bolek doplnil, že hospodaření ZŠ a MŠ kontroluje auditorka a hospodaření škol bylo schvalováno
zastupitelstvem v červnu.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směrnici nazvanou Statut fondu oprav a obnovy vodohospodářského majetku, areálu DPS čp. 160 a areálu DCHB čp.
260. Starosta informoval o vytvořeném fondu oprav,
kam jsou deponovány finanční prostředky na opravy
čistírny odpadních vod a obou pečovatelských domů (je
zde deponováno 800 000 Kč, z toho je 500 000 Kč možno
použít pro čistírnu odpadních vod, případně kanalizaci a
300 000 Kč pro opravu obou domů).

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 7/2016. Starosta seznámil s aktuálním stavem na bankovních účtech, který činí 3 162 tis. Kč (800
tis. Kč je fond oprav) a s rozpočtovým opatřením č.
7/2016, které zvýší příjmy o 150 tis. Kč (prodej dřeva 50
tis. Kč, stočné 30 tis. Kč, příjem od Ekokomu 70 tis. Kč).
Výdaje budou zvýšeny o 611 tis. Kč (těžba a doprava
dřeva 90 tis. Kč, doplatek Severní ulice 210 tis. Kč, stání
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Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace starosty o organizaci nadcházejících voleb
v Cholticích. Starosta informoval přítomné o blížících se
krajských volbách a o volbách do třetiny Senátu. Ty se
uskuteční v pátek 7. 10. (od 14 do 22 hodin) a v sobotu 8.
10. (od 8 do 14 hodin) v knihovně městyse Choltice. Případné druhé kolo senátních voleb se uskuteční o týden
později – v pátek 14. 10. (od 14 do 22 hodin) a v sobotu
15. 10. (od 8 do 14 hodin). V Ledci komise zasedne
v pátek cca od 17 hodin. Imobilní spoluobčané mohou
komisi požádat prostřednictvím Úřadu městyse Choltice
o návštěvu u nich doma.

v DCHB 130 tis. Kč, dmychadlo v ČOV 110 tis. Kč, bojler
v kotelně 36 tis. Kč a lavičky, houpačka 35 tis. Kč).
Daňové příjmy nevykazují výkyvy.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu o
uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122014701/VB/1 název stavby: Choltice – knn – Koldinský.
Jde o přípojku elektro Na Hlásku.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo plán společných zařízení a jako prioritní stavby schvaluje vybudování cest C9 (od Kvartýru k jedousovskému hřbitovu) a
síť cest C10, C11, C13, C14 a C22 (Podhorky). Starosta
seznámil přítomné s průběhem závěrečného jednání,
které se uskutečnilo 15. září na sále zámku. Zde byly
uzavřeny pozemkové úpravy. Pozemkový úřad připraví
rozhodnutí a rozešle vlastníkům nové vlastnické listy,
proti kterým mohou vlastníci podat námitky. Po vyhodnocení a uzavření námitek vyhotoví pozemkový úřad
další rozhodnutí, proti kterému již nelze podávat námitky, to bude zapsáno do katastru nemovitostí cca v lednu
až únoru 2017 a vlastníci poté budou muset podat nové
přiznání z daně z nemovitostí.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o systému nakládání s odpady. Předseda komise
pro životní prostředí Rudolf Havlík poukázal na zlepšení
třídění odpadů i na pytlový sběr, benefity budou projednány a sděleny do konce roku. Starosta dodal, že veškeré
nádoby na bioodpad, kterými městys nově disponoval,
byly vypůjčeny občanům a další možnost nádoby vypůjčit
bude pravděpodobně na jaře.
Starosta doplnil, abychom mohli rozjet od roku 2017
bonifikaci za třídění odpadů, musíme na posledním zasedání 12. 12. 2016 schválit novou obecně závaznou vyhlášku o systému třídění odpadů a bonifikací, aby se
stihlo její řádné vyvěšení a platnost od 1. 1. 2017.

Starosta promítal mapu pozemkových úprav a informoval, že v rámci plánu společných zařízení, který je součástí komplexních pozemkových úprav, výbor vlastníků navrhl jako první opravit cestu od Kvartýru
k jedousovskému hřbitovu. Cesta bude mít šířku 4,5 m a
bude mít asfaltový povrch a příkop pro zachycení dešťové vody.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo bod Různé na
vědomí. Starosta seznámil přítomné s ostatními záležitostmi řešenými v městysi Choltice:
byla nahlášena kontrola z MMR na oprávněnost
čerpání dotace pro DPS čp. 160
- proběhla kontrola z ÚP na čerpání dotace na
VPP (máme vše v pořádku)
- na serveru Aukro.cz se objevil nábytek, který
měl pocházet ze zámeckých sbírek. Prošetřuje
policie.
- je připravován strategický plán městyse Choltice
pro následující období.
Občané poukázali na špatnou slyšitelnost rozhlasu ve
spodní části náměstí Svaté Trojice. Starosta přislíbil prošetření a případnou opravu.
-

Dále výbor vlastníků odsouhlasil řešit jako prioritní opravy cest v Podhorkách. Cesty by měly být v šíři 4 – 4,5
metrů, převážně s asfaltovým povrchem. Opravy, včetně
projektové dokumentace, bude financovat Statní pozemkový fond. Zastupitelstvo by mělo tyto priority
schválit.
Starosta dále informoval o změnách v umístění pozemků
ve vlastnictví městyse.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo nařízení městyse č. 1/2016 Tržní řád. Vendula Fižová uvedla, že na
základě zjištění Ústavního soudu byla určitá ustanovení
Tržního řádu zjištěna jako diskriminační – šlo o omezení
akcí pořádaných městysem. Tržní řád tak byl opraven,
původní znění tímto zrušeno.

Následoval dotaz na úpravu veřejné zeleně na koupaliště. Starosta odpověděl, že větší zásahy na stromech budou provedeny v zimním období.
Obyvatelé DPS čp. 160 se zeptali na výměnu oken za
plastová. Starosta odpověděl, že v současné době toto
není plánováno. Bude probíhat běžné ošetřování oken
proti netěsnostem.

Pracovníci, kteří nabízejí změnu tarifů elektřiny či plynu
jsou bráni jako podomní prodejci. V případě jejich návštěvy v domácnostech je možno kontaktovat Policii ČR.
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- sehnat logopedickou pracovnici, která bude pravidelně
dojíždět do naší MŠ a pracovat s dětmi, které to nutně
potřebují a jejichž rodiče budou mít o tuto službu zájem

- do naší mateřinky je zapsáno 75 dětí (41 z okolních
vesnic)
- v MŠ je na pracovní poměr zaměstnáno 9,95
zaměstnanců

Další aktuální informace ze života MŠ najdete na
webových stránkách MŠ, které máme zatím pod ZŠ
Choltice.
Eva Nevolová, ředitelka MŠ

- v MŠ jsou na Dohodu o provedení práce zaměstnány 3
pracovnice

INFORMACE ZE ZÁMKU
Léto je nenávratně pryč, tak mi dovolte pár slov o tom,
co se zde na zámku v posledních měsících událo. Prázdniny jsme odstartovali 2. 7. druhým ročníkem Pivních
slavností. Návštěvníci mohli ochutnat piva, pivní speciály
a limonády od pivovarů z daleka i blízkého okolí. Tradičně bylo i mnoho stánkařů s jídlem a různými výrobky, na
nádvoří vystoupily také hudební skupiny různých žánrů.

- v MŠ bude pracovat 1 asistent pedagoga
- v letošním roce máme 33 předškoláků
- pracujeme podle školního vzdělávacího programu :
„Hrajeme si, poznáváme a snažíme se chránit svět“
- v ročním plánu zůstává plavecký výcvik v Chrudimi
(přednost mají předškoláci), solná jeskyně v Pardubicích
ukončila provoz, tak letos poprvé nebudeme
s nejmenšími dětmi jezdit

V parku se o prázdninách vystřídaly závody
v dovednostních disciplínách Králičí hop a Mistrovství
republiky ve střelbě vzduchovou puškou. 6. 8. se
v prostoru pod platany „uhnízdili“ sokolníci. V rámci
akce, kromě prohlídky vystavených dravců, měli návštěvníci možnost se něco dozvědět z přednášek a ukázek z létání. Pro děti byla připravena soutěž v poznávání
dravců, skládání puzzle a také vědomostní soutěž v rámci
jubilea od narození Karla IV. Konec prázdnin patřil tradičně projektu Hradozámecká noc, při níž měli lidé možnost navštívit památkové objekty s připraveným nočním
programem. Kromě našeho zámku se letos zapojilo dalších 87 objektů po celé ČR.

- u po třetí bude v MŠ probíhat velmi úspěšný a oblíbený
projekt „Sportovní školička“
- ostatní aktivity teprve plánujeme, chceme nejprve
pohodové přijetí 23 nových dětí a až po adaptačním
období zařadit pro děti výlety, divadelní představení…
(předběžný seznam plánovaných aktivit najdete na webu
MŠ)

Září je na akce vždy velice bohaté. Občanské sdružení
Choltický deštník pořádalo svůj benefiční festival letos
10. září. Vrcholem festivalu, na který jsme se všichni
těšili, bylo jednoznačně podvečerní vystoupení Jaroslava
Uhlíře. Tradičně týden po festivalu patřil v sobotu zámek
milovníkům vína a hlavně burčáku. Na Burčákové slavnosti bylo opět možné přijet i historickým motoráčkem,
k poslechu krásně zahrála skupina Choltičanka pod vedením Václava Čermáka.

Podařilo se :
- je hotový projekt na rekonstrukci WC pro děti I. a II.
oddělení (plánovaný termín prázdniny 2017)
- postupně dále dovybavuji a zlepšuji prostředí školní
zahrady
- byla zakoupena nová lehátka pro 25 dětí
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28. 9. na státní svátek se každoročně na zámku konají
Choltické podzimní slavnosti. I letos to byla akce zaměřená na region. Partnerem této akce je totiž MAS Železné
hory. Návštěvníci si tak mohli zakoupit regionální potraviny, výrobky, nebo si rovnou v řemeslných dílničkách
něco pěkného vyrobit. Pro děti bylo kromě zmíněných
dílniček připraveno loutkové divadlo a prohlídky zámeckých okruhů.
V naší krásné oboře a parku se v letních měsících podařilo nainstalovat nové lavičky k posezení a odpočinku.
Speciálně pro děti bylo v parku nainstalováno 7 kusů
odpadkových košů se zvířecími motivy. Schválně, jestli je
po parku najdete všechny. ☺

Nejbližší akce na zámku:
8.10. - 30.10. Výstava na „malém zámku" č.p. 5 STOPY V
KOVU - Výstava přibližuje tvorbu mladých umělců a zdůrazňuje jejich smyslově - duchovní cesty realitou světa.
Výstava je otevřena vždy o víkendu od 10 do 16 hodin.
5.11. ZA STRAŠIDLY NA CHOLTICKÝ ZÁMEK - tradiční akce
pro děti co se nebojí. Strašidla potkáte nejen v zámku,
ale
i
v
parku
od
16
do
20
hodin.
17.11. Koncert v zámecké kapli sv. Romedia. Od 19 hodin
vystoupí choltický písničkář ANTONÍN HRDÝ.
3.12. ADVENT NA CHOLTICKÉM ZÁMKU - od 14 do 18
hodin. Tradiční předvánoční jarmark, koncerty v zámecké
kapli, prohlídky, rozsvěcení vánočního stromu a mnoho
dalšího.
Kastelán Lukáš Rychtecký

Někteří z vás si už také všimli, že došlo k částečné rekonstrukci kapličky sv. Antonína.

POZVÁNKA NA DRAKIÁDU

Byla opravena část zdí, výmalba fasády, výměna cedule a
došlo i k natření mříže. Do konce měsíce října by mělo
dojít i k instalaci nového obrazu.

Liga lesní moudrosti – kmen Trilobit si Vás a Vaše děti
dovoluje pozvat 6. 11. na letošní Drakiádu s Trilobitem,
letos bude BRAMBOROVÁ. Co nebude chybět: soutěž o
nejkrásnějšího doma vyrobeného letícího draka, wo-8-

LETNÍ TVOŘIVÁ DÍLNA, ČTVRTEK 4. SRPNA

odcrafterské zábavy rozličného typu, pečení brambor v
popelu, výroba bramborových razítek, soutěž o nejlepší
bramborový pokrm a mnoho dalšího.
Za LLM-kmen Trilobit Radka Zelenková (Šawonda)

VÝSTAVA STOPY V KOVU
Zámek Choltice a Knihovna městyse Choltice si Vás dovolují pozvat na výstavu Stopy v kovu.
Výstavu můžete zhlédnout na malém zámku čp. 5 od 8.
do 30. 10.2016, vždy v sobotu a neděli od 10:00 do
16:00. Na výstavě se můžete potkat s kovanými plastikami, rytým sklem, obrazy, grafikou, šperky a broušenými útvary mladých umělců Lukáše Kučery, Františka
Bláhy, Pavlíny Čambalové, Václava Dvořáka, Michaely
Karové, Elišky Konečné, Vítězslava Stoklasy a Ondřeje
Vinše.

Uprostřed léta jsme se sešli ke společnému tvoření
v krásném prostředí našeho parku.
Na programu byla výroba drátěných lampiček, které jsou
velmi dekorativní a jednoduché. Stačí jen navléci drátěnku na sklenici a máme skoro hotovo. Lampičky jsme přizdobili kytičkami a korálky.

Vernisáž výstavy bude v sobotu 8. 10. 2016 od 15:00.

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI

Zkusili jsme také šumáky do koupele. Směs sody, škrobu
a kyseliny citronové se smíchá s bylinkami, olejem a vodou, řádně se vše promísí a vypracujeme kuličky, jež po
zaschnutí při koupeli vhodíme do lázně.

Teplé dny a večery jsou již minulostí a s nimi i venkovní
posezení na zahrádkách.
I my v Hospůdce na hřišti jsme již zatopili v krbových
kamnech a připravujeme se na příchod zimy.

Největším hitem dílny byla výroba špuntových lodiček a
prázdninového zátiší ve 4litrové lahvi. Vzniklo spoustu
modelů lodiček podle návodu, ale také několik zcela
originálních. Děti se těšily na pouštění každý ve svém
bazénu.

Můžete se těšit například středeční bramboráky a čerstvé škvarky, vepřové hody, svatomartinské husičky a
také nově na nedělní rodinné obědy a odpolední „palačinkárnu“.

Kdo chtěl, mohl si také vyzkoušet tkaní na destičce. Přišel čas i na slibovanou domácí zmrzlinu s letním ovocem.
Vše se snědlo a skoro všem chutnala.
R. Zelenková

Připravené pro vás bude i venkovní kryté závětří
s topným hřibem.
Pojďte si posedět, popovídat, pobavit se s přáteli, užít si
nekuřácké prostředí a pochutnat si na dobrém jídle za
férové ceny.

LESOVNA MÁ NOVÉHO VLASTNÍKA
Bytový dům čp. 176 v Lipoltické ulici zvaný Lesovna, postavený na konci 50. let pro potřeby tehdejších Československých státních lesů, má od srpna nového vlastníka.
Od státního podniku Lesy ČR jej odkoupila společnost
Lužec s.r.o.

Informace o připravovaných akcích se dozvíte z místního
rozhlasu, výlepových ploch a facebookových stránek
Hospůdky na hřišti.
Těší se na vás Pepa a Markéta Rabovi

ZÁMECKÁ RESTAURACE CHOLTICE

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU

Kolektiv Zámecké restaurace si Vás dovoluje pozvat na
15.-16. října 2016, kdy si budete moci pochutnat na zvěřinových hodech.

Ve dnech 28.-30. 10. 2016 je možné odevzdat velkoobjemový i nebezpečný odpad, a to v době od 15 do 17
hodin ve dvoře čp. 160 (u Řeháku) a v Ledci na veřejně
přístupném prostranství na točně.

Zámecká restaurace bude pro své hosty otevřena v zimních měsících i nadále každý den, a to od 11 hodin.
Pavla Dušková
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HASIČSKÁ 60 A 100

-

Hasičská soutěž Choltická 100 (dospělí a dorost) se uskutečnila 10. září 2016, o den později se uskutečnila Choltická 60 (přípravka a žáci).

-

8.-30. 10. výstava Stopy v kovu (vernisáž 8. 10.
od 15 hodin)
14.-15. 10. případné II. kolo senátních voleb
15. 10. výlov rybníku Zrcadlo
5. 11. Za strašidly na choltický zámek

Již tradiční běžecká soutěž byla letos i mezinárodní, a to
díky účasti hasičského týmu ze Slovenska.
Choltičtí hasiči opět připravili kvalitní soutěž.

-

CHOLTICKÝ ZLAŤÁK

-

6. 11. drakiáda
12. 11. vypuštění rybníku Červený
17. 11. koncert Antonína Hrdého
25. 11. premiéra dokumentárního filmu o Cholticích (natáčeno v průběhu Choltického deštníku, Burčákových slavností i Choltických podzimních slavností, které byly 28. 9.)
26. 11. příjezd Mikulášského vlaku a představení
vín
3. 12. Advent na zámku – rozsvěcení stromu
31. 12. Silvestr na zámku
probíhá fotbalová sezona

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY DĚTSKÉ LÉKAŘKY
Od 3. 10. 2016 došlo ke změně ordinační doby v ordinaci
dětské lékařky:
Po:11,00 - 14,30
St: 11,00 - 13,00
Pá:11,00 - 14,00
CUKRÁRNA ANDĚLKA
Na náměstí svaté Trojice v Cholticích byla otevřena nová
cukrárna Andělka. Přijít posedět či si zakoupit zákusky nebo
chlebíčky můžete od pondělí do pátku od 8 do 16 hodin,
v sobotu od 10.30 do 18 hodin a v neděli od 13 do 18 hodin.
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).

KALENDÁŘ AKCÍ
- 7.-8. 10. volby do krajského zastupitelstva, senátní volby
- 8. 10. Choltický zlaťák
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