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ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

Knihovna: pondělí, středa 8-11, 12-17, čtvrtek 14-18

Vážení spoluobčané, v tomto čísle zpravodaje Vám přinášíme informace z únorového zasedání zastupitelstva
a také další zprávy o životě v Cholticích.

Zaručeně otevřená kancelář starosty
Máte-li připomínky, náměty či inspiraci, jak a co
v Cholticích, Ledci a Podhorkách zlepšovat, využijte nabídky osobního setkání se mnou. Budu v kanceláři vždy
pro Vás, vedle běžných úředních hodin, každý druhý
čtvrtek od 15 do 17 hodin. Termíny budou zveřejněny
také na webu a úřední desce.

Protože vše podstatné najdete dále ve zpravodaji, dovolím si Vám popřát příjemné prožití jarních měsíců, včetně
velikonočních svátků a požádat Vás o shovívavost tam,
kde z důvodu provádění oprav obecního majetku máte
ztížený přístup domů, a trpělivost tam, kde na opravy
ještě čekáte (nebojte se, na vše postupně dojde).

INFORMACE Z 2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE CHOLTICE

Podle množství bodů a různorodosti témat projednávaných na každém zasedání zastupitelstva může každý,
kdo chce, posoudit, jak je život v Cholticích, Ledci či Podhorkách rozmanitý. Ale není to pouze o tom, co kde stavíme či opravujeme. Je to také o tom, že cítíme potřebu
se starat o přírodu, sportovat, vzdělávat se, kultivovat
se a bavit se. A za to Vám všem, kteří to takto cítíte
a kteří bez nároku na jakoukoliv odměnu, pochvalu
či profit pomáháte své obci s organizací kulturních, sportovních, společenských či vzdělávacích akcí, patří velký
dík. A že těch akcí je dost. Stejně tak patří dík všem, kteří
nám pomáháte udržet naše obce čisté, byť pomoc může
spočívat pouze v péči o kousek trávníku před svým domem, v ohleduplném parkování mimo trávník, v neodkládání odpadu na veřejná prostranství, či v úklidu
po svých čtyřnohých miláčcích. Každá taková pomoc
je chvályhodná a vítaná.
Přeji Vám všem pěkné jaro.

Zasedání se konalo v pondělí 29. 2. 2016 od 18:00 v restauraci Na Hřišti v Cholticích. Zúčastnilo se ho 10 zastupitelů a 21 občanů. Zápis s přesným zněním usnesení je
k dispozici na podatelně Úřadu městyse nebo na
www.choltice.cz.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace kastelána o činnosti zámku Choltice. Starosta
přivítal kastelána zámku Lukáše Rychteckého, který následně odprezentoval svou činnost v roce 2015.
Byly promítány i fotografie.

Mgr. Tomáš Bolek

OTEVŘENÝ ÚŘAD
Stále se snažíme vylepšovat služby pro naše občany.
Jednou z nich je od 1. 3. 2016 rozšíření úředních hodin
Úřadu městyse Choltice a to takto:

Stavební činnost na zámku v roce 2015:

Podatelna, pokladna: pondělí, středa 8-11, 12-17, úterý,
pátek 8-11, 12-14

-

Matrika: pondělí, středa 8-11, 12-17, úterý 8-11, 12-14,
čtvrtek – sňatky, rodokmeny – nutno tel. objednat

-

Stavební úřad: pondělí, středa 8-11, 12-17, úterý, čtvrtek, pátek – nutno tel. objednat
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vybourání nevhodné vestavby v místnosti před depozitářem, nová podlaha, oprava zdí, výmalba
nový rozvod elektřiny v místnostech depozitáře
zabezpečovací zařízení – alarm
výměna a repasování oken depozitáře a okolních
místností
natírání a drobné opravy oken do nádvoří
oprava střechy kaple, usazení kříže

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu
o zřízení věcného břemene – služebnosti – č. IV12/2012688/VB1 Choltice Ledec-knn-Zelinová. Starosta
představil projekt vyhotovené přípojky nízkého napětí
v Ledci ve směru Ke Kamennému. Jedná se o přípojku
nízkého napětí k chatám, kterou si plně hradili chataři.
Nyní je nutné schválit smlouvu o věcném břemeni. Městys obdrží 1 210 Kč.

Přípravy na sezonu 2015 – expozice:
-

otevření oratoře
zafóliování oken v zámku
otevření knihovny

Akce sezony 2015:
-

-

-

využitelnost čp. 5 – pořadatelé přednášek, výstav a
koncertů: zámek Choltice, knihovna Choltice, občanské sdružení Choltický deštník, ZUŠ při ZŠ Choltice
výstava paličkované krajky, festival dětských sborů,
oslavy 730 let od první zmínky o obci a 30 let od otevření nové školy, Řemesla na zámku, 12. ročník festivalu chrámových a komorních sborů, karneval, Hradozámecká noc, Burčákové slavnosti, Barokní slavnosti, Strašidla na zámku, Choltické slavnosti, Pivní
slavnosti, Králičí hop – závody pod platany, Sokolnictví, pálení čarodějnic, dětský den, Choltický deštník,
příjezd mikulášského vlaku, Advent na zámku, adventní koncerty
návštěvnost v roce 2015: plné vstupné 4032, snížené
vstupné 3482, rodinné vstupné 298 = celkem 7 812
platících návštěvníků (pokles oproti roku 2014, kdy
bylo přes 10 tis. návštěvníků)

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvu uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu – č. IV12-2014351/VB/01-Choltice-knn-Slavíková. Tato smlouva je smlouva o smlouvě budoucí a souhlas se stavbou,
v lokalitě Na Hlásku k pozemku soukromého vlastníka,
jde rovněž o elektrickou přípojku. Městys obdrží 1 210
Kč.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo územní studii
lokality Z11 a Z12. Starosta představil územní studii lokality Z11 a Z12 (za zahradami), jde o pozemky soukromých
vlastníků. Studii vyhotovila společnost SÚRPMO Hradec
Králové. Vlastníci pozemků předběžně se studií souhlasí,
kromě jednoho. Na žádost památkářů zde byl zachován
centrální průchod, který by mohl v budoucnosti procházet přes zahrady, a průchod kolem zámecké zdi. Vlastníci
následně budou moci po schválení územní studie v dané
lokalitě stavět. Vzniknou zde domy se sedlovou střechou,
hřebeny budou rovnoběžně s komunikací. Celkem by zde
mohlo vyrůst 16 domů.

Akce sezony 2016 najdete na poslední straně Choltického zpravodaje.
Plány pro rok 2016:
-

stěhování depozitáře do nových prostor
plné zprovoznění programu pro evidenci sbírek Demus
administrativa spojená s CES
pokračující práce na obnově a rekonstrukci oken
(kulatý roh a okna z nádvoří)
příprava na rozšiřování expozic, nádvoří a okolí zámku

Zápach z farmy, na který si nyní stěžují občané, bude dle
starosty vyřešen dříve, než zde bude provedena nová
zástavba. Dodal, že již byl v minulosti řešeno
s příslušnými úřady, ale porušení zákonů nebylo úřady
shledáno.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo informace o probíhajících stavebních akcích, ostatní údržbě obecního
majetku a plán stavebních prací na vědomí. Více informací najdete na následujících stranách.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem
prostor pro podnikání využívaných k poskytování zdravotní péče všeobecného praktického lékaře pro dospělé
ve zdravotním středisku v ul. Pardubická 38 MUDr.
Aleně Sudové na dobu neurčitou za cenu 16 834 Kč
ročně.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o přípravě výstavby komunikace ulice Severní
a ulice U Obory. Více informací najdete na následujících
stranách tohoto čísla Choltického zpravodaje.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem
prostor pro podnikání využívaných k poskytování zdravotní péče zubního lékaře ve zdravotním středisku v ul.
Pardubická 38 MUDr. Anně Horňáčkové na dobu neurčitou za cenu 12 144 Kč ročně.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo pronájem
prostor pro podnikání využívaných k poskytování rehabilitační péče ve zdravotním středisku v ul. Pardubická
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38 paní Daně Říhové na dobu neurčitou za cenu 8 272
Kč ročně. Starosta seznámil přítomné s vypršením smluv
pro pronájem prostor pro podnikání využívaných
k poskytování zdravotní péče zubního lékaře, všeobecného praktického lékaře pro dospělé a rehabilitační péče. Byly tedy vyvěšeny nové záměry k pronájmu. Došlo
k drobnému zdražení na 176 Kč/m2. Smlouvy jsou nově
na dobu neurčitou. Navýšení nájemného bude také projednáno s přeloučskou poliklinikou, která provozuje ordinaci dětského lékaře. Dle informací starosty, praktická
lékařka MUDr. Sudová i zubní lékařka MUDr. Horňáčková i přes dosažení důchodového věku neskončí se svou
ordinací do doby, než najdou za sebe adekvátní náhradu.

v oblasti vzdělávání, kultury, školství, na podporu a
ochranu mládeže, na ochranu zvířat a jejich zdraví, na
účely sociální, zdravotnické, humanitární, charitativní,
tělovýchovné a sportovní. Dále Ing. Horák informoval, že
budou nově také schvalovány smlouvy s příjemci těchto
dotací.

Pronájem Lékárny U Romedia. Starosta odpověděl,
že vzhledem ke změně nájemce k 1. 12. 2015 byla
smlouva s nájemcem lékárny uzavírána v této době.

-

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 1/2016. Starosta představil rozpočtové opatření č. 1/2016, kdy dochází k těmto úpravám stavu.
Příjmová část:
-

Investice ve zdravotním středisku. Starosta vysvětlil,
že dojde k výměně kotle v ordinaci praktické lékařky,
důležité jsou podřezání objektů a izolace, což nelze dělat
za chodu ordinací. Dětskému oddělení také chybí fasáda.
Ing. Málek odvětil, že dětské oddělení je připraveno
na nadstavbu objektu, kde se počítalo s bytem lékaře.
Starosta doplnil, že vše je záležitostí diskuzí, i
s prostředím zahrady.

INSTAV zaplatil poplatek za využití deponie za Cyklosem (170 tis. Kč)
těžba modřínu v oboře (250 tis. Kč)
vratka dotace (1 582 tis. Kč)
náhrada pojišť. zásahů SDH (5 tis. Kč)
dotace z ÚP (51 tis. Kč)
dividendy SOP (138 tis. Kč)

Výdajová část:
-

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 10/2015. Starosta představil přítomným
rozpočtové opatření č. 10/2015, v němž se jedná o dorovnání skutečného stavu za loňský rok. K 31. 12. 2015
bylo na účtu městyse 2 163 tis. Kč. Příjmy v loňském roce
činily 27 mil. Kč, výdaje 34 mil. Kč. Z úvěru na rok 2016
zůstaly 4 mil. Kč.

-

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí informace o stavu financí městyse Choltice. Starosta následně seznámil přítomné s aktuálním stavem účtu. Na účtu
v současné době disponujeme 2 499 tis. Kč, zůstatek
úvěru je 3 231 tis. Kč. Daňové příjmy nevykazují výkyvy.

-

Ing. Horák následně přednesl zprávu z finančního výboru,
který se uskutečnil 19. 2. 2016. FV naplánoval kontrolu
hospodaření městyse za druhé pololetí roku 2015
na duben. Uvedl také, že finanční přebytek by měl být
dle závěru finančního výboru použit na výstavbu dešťové
kanalizace od ulice Okružní do ulice U Obory a případně
na rekonstrukci ulice U Obory. Ing. Horák také seznámil
přítomné s nutností vytvoření směrnice, a to z toho důvodu, že městys Choltice poskytuje individuální dotace a
návratné finanční výpomoci. Tato směrnice, kterou Ing.
Horák představil, stanovuje postup při poskytování dotací na podporu činnosti fyzickým a právnickým osobám

-

-

těžba modřínů v oboře – 50 tis. Kč
odebrat 600 tis. Kč – vysoutěženo méně na Severní –
3 200 tis. Kč.
dostavba dešťové kanalizace z křižovatky Okružní,
ulice U Obory – 2 500 tis. Kč
navýšení ceny multifunkční pánve do jídelny ZŠ Choltice (o 20 tis. Kč) – J. Augustinová uvedla,
že multifunkční pánev nahradí velký plynový kotel na
vaření, velkou pečicí pánev a fritézu, ušetří energii,
pracovní sílu i vodu
letos nedojde k rekonstrukci toalet v MŠ Choltice
(lze z paragrafu odebrat 200 tis. Kč), je možné požádat o dotaci, realizace se odsouvá na rok 2017, je
nutné však situaci projednat na Krajské hygienické
stanici
studie knihovna – 69 tis. Kč
ledecká kronika – 29 tis. Kč (zpracují M. Krejčík
a Kolářovi z Ledec)
navýšení paragrafu – rekonstrukce Zámecké restaurace, rekonstrukce oken na zámku – 200 tis. Kč
přeložka sloupu nízkého napětí v ulici B. Jelínka –
129 tis. Kč
výměna oken na budově OÚ v Ledci – 30 tis. Kč
navýšení financí na právní služby – 21 tis. Kč
vratka dotace MK kaple – 32,6 tis. Kč

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo směrnici
upravující proces poskytování dotací a návratných finančních výpomocí. Starosta následně představil směrnici upravující proces poskytování dotací a návratných
finančních výpomocí. Zopakoval informace Ing. Horáka
ohledně nutnosti schválit tuto směrnici.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu městyse
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Choltice s TJ Slavoj Choltice, SDH Choltice, LTC Choltice,
Domov u fontány Přelouč. Starosta představil smlouvy
o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu městyse
Choltice s TJ Slavoj Choltice, SDH Choltice, LTC Choltice,
Domov u fontány Přelouč.

-

-

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2015, kterou se stanovují pravidla
pro pohyb psů na veřejném prostranství a schválilo
Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství.
Starosta uvedl, že v OZV č. 1/2015, kterou se stanovují
pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, došlo
k několika drobným úpravám, po konzultaci s Oddělením
dozoru Ministerstva vnitra ČR. Např. vypadlo ustanovení
ohledně povinnosti psa mít známku a byla doplněna
veřejná prostranství, kde je možné volné pobíhání psů
(v lokalitě ul. Severní).

-

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2015 o místním poplatku za užívání
veřejného prostranství a schválilo Obecně závaznou
vyhlášku č. 2/2016 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Starosta uvedl, že v OZV č. 2/2015 o
místním poplatku za užívání veřejného prostranství došlo
k několika drobným úpravám, po konzultaci s Oddělením
dozoru Ministerstva vnitra ČR. Dojde tak ke schválení
nové podoby obecně závazné vyhlášky.

-

Zastupitelstvo městyse Choltice zrušilo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č.
3/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem. Starosta uvedl, že do vyhlášky OZV č. 3/2015 je rovněž po
konzultaci s Oddělením dozoru Ministerstva vnitra nutné
udělat nějaké drobné úpravy. Není možné totiž omezovat množství popelnic, odpadu a frekvenci svozu. Je nutné také upřesnit tříděný materiál. Starosta v závěru diskuze uvedl, že na Úřadě městyse Choltice jsou zdarma
k vyzvednutí modré pytle na pleny. Existuje totiž možnost přidat modrý pytel s plenami ke klasickému svozu
směsného komunálního odpadu.

-

-

-

řešilo se rozhodnutí o odvolání městyse k MF ČR ve
věci vratky dotace na rekonstrukci čp. 5 (starý zámek), odvolání úspěšné, městysi byly vráceny finanční prostředky z ROP Severovýchod (více než
1,58 mil. Kč)
řešily se nové smlouvy na odběr elektřiny – soutěžilo
se mezi RWE a ČEZem, městys zůstává u ČEZu, ale
dochází k výraznému snížení ceny elektřiny cca o
35 %, tj. 100 tis. Kč ročně
byla podána žádost o dotaci na 3 ks zámeckých oken
byla podána žádost o dotaci na pomník obětem 1.
světové války
byla podána žádost o dotaci na rekonstrukci Severní
ulice
dne 30. 7. by měly být dokončeny komplexní pozemkové úpravy
byla zkolaudována stavba vodovodu v ulicích Hellichova a U Školy

v prosinci 2015 byla instalována pamětní deska ve
vestibulu ZŠ Choltice
byla nabídnuta možnost půjčky pro občany ucházející se o kotlíkové dotace
řeší se převod pozemku – náhon k Chrtnickému
rybníku, původně byl nabídnut bezúplatný převod,
nyní chce Agentura ochrany přírody a krajiny úplatný
převod
starosta se zúčastnil výročních schůzí (SDH, rybáři,
myslivci)
příprava kulturních akcí (4. 3. Živá knihovna, 11. 3.
Ples městyse, 18. 3. Přednáška o zahradách
v Evropě, 2. 4. Karneval)
zhodnocení minulých kulturních akcí: ples SDH –
výborná akce, Tříkrálová sbírka (vybráno 15 tis. Kč,
poděkování všem zúčastněným i těm, kteří přispěli)

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávy
předsedů komisí o činnosti komisí v roce 2015. Starosta
vyzval předsedy komisí k přednesení zpráv o činnosti
komisí v roce 2015.

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

Komise pro životní prostředí, Ing. Havlík: Došlo ke spuštění pytlového systému. Došlo také ke změně četnosti
svozu směsného komunálního odpadu. Komise rovněž
pracuje na výběru nové svozové firmy. Za rok 2015 jsme

Starosta informoval přítomné o dění v městysi:
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sení zastupitelstva či proběhly dílčí kontroly, které
v městysi provedly jiné instituce, např. Krajský úřad Pardubického kraje či HZS Pardubického kraje. Kontrolní
výbor také zabezpečil inventarizaci majetku městyse.
Poděkoval všem členům výboru.

vyvezli na skládky o 26 t méně než v roce 2014 (úspora
cca 31 tis. Kč).
Komise školská, Mgr. Pavlík: Komise připravovala konkurz na post ředitele ZŠ Choltice. Komise také spolupracovala na mnoha akcích – např. pasování čtenářů, vyřazení žáků devátých tříd, rozloučení s ředitelem Základní
školy Choltice Mgr. Alešem Kalinou. Starosta poděkoval
komisi za přípravu konkurzu na post ředitele Základní
školy Choltice.

Komise pro památky, Ing. Fižová: Ing. Fižová odkázala na
slova kastelána, zároveň také uvedla informace o zdražení vstupného na jednotlivé okruhy v loňské sezoně.
Zmínila také přípravu projektu na rekonstrukci sochy sv.
Jana Nepomuckého. Řešila se také podoba sv. Antonína
či převod mobiliáře ze zámku Sychrov, který patří Cholticím. Poděkovala také průvodkyním za zdárný průběh
sezony. Zmínila také přípravu publikace o Cholticích,
která je připravena ke schválení zastupitelstvem.
V současné době předsedkyně dle svých slov popisuje
fotografie muzeálních předmětů. Doporučila, aby městys
vyvolal jednání s Ministerstvem kultury ČR ohledně nápravy stavu inventarizace. Starosta doplnil, že dochází
k jednání ohledně převodu mobiliáře kaple sv. Romedia.

Komise pro pořádek a bezpečnost, D. Minařík: Komise
neřešila v průběhu roku žádnou závažnou činnost.
Komise stavební, Ing. Horák: Komise řešila rozhodující
stavební akce – Odkanalizování SZ části Choltice, příprava projektů pro ulici U Obory a Severní. Starosta poděkoval komisi, neboť je velkou oporou starosty. P. Mňuk se
zeptal na situaci ohledně přestavby tělovýchovných kabin – Ing. Horák odpověděl, že záleží na rozhodnutí výboru TJ Slavoje Choltice.

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí bod
Různé. Starosta informoval přítomné o nových úředních
hodinách Úřadu městyse Choltice, které platí od 1. 3.
2016. Najdete je v tomto čísle Choltického zpravodaje.

Komise sportovní, J. Čermák: J. Čermák zhodnotil činnost
sportovních spolků v městysi. Komise do činnosti spolků
nezasahuje.
Komise kulturní, J. Augustinová: J. Augustinová odkázala
na kulturní akce zámku a knihovny. Dále zhodnotila plesy
– sportovní, SDH a městyse. Konal se také karneval, koncert Olympic (pořádáno Milanem Tomáškem), příjezd J.
Zimovčáka (organizace Ing. Horák), hasičské závody
(např. noční útoky), burčákové slavnosti, dýňová drakiáda s Trilobitem, Choltický zlaťák (poděkování L. Brožkové), Staročeské pálení čarodějnic, Mikulášský vlak, Tančírna Praha – zájezd do divadla, hledání světýlek
v prosinci s Trilobitem. Ing. Horák doplnil, že Mikulášský
vlak si Spolek historické železniční dopravy velmi oblíbil a
bude příští rok opět, 30. 4. bude spolek zahajovat sezonu, kolem 10. hodiny pojede historický vlak z Choltic do
Pardubic. Starosta poděkoval za práci kulturní komise,
kastelánovi i knihovnici za jejich práci.

Starosta informoval následně o žádosti spolku Deštník,
který 13. 5. 2016 pořádá koncert Corvus Quartet v kapli
sv. Romedia, po souhlasu zastupitelů bude spolek osvobozen od nutnosti odevzdat podíl ze vstupného.

OPRAVY V PROSTORÁCH ZÁMECKÉ RESTAURACE
Zámeckou restauraci, sál a přilehlé prostory má od městyse v nájmu pan Milan Tomášek, který si již před několika lety vybral jako provozovatele Zámecké restaurace
pana Josefa Rabu. Městys Choltice jako vlastník zámku
má nájemní vztah s panem Tomáškem a pan Raba byl do
31. 1. 2016 podnájemcem pana Tomáška. Městys Choltice v souladu s podmínkami nájemní smlouvy nezasahuje
do výběru podnájemce - provozovatele Zámecké restaurace.

Komise pro informace a sociální komise, V. Fižová:
V. Fižová uvedla, že sociální komise pogratulovala
v loňském roce 40 občanům k jejich významnému jubileu
(70, 75, 80, 85, 90 a více let). Konala se také vítání
občánků (zajišťuje P. Vachutková). Komise pro informace
dále připravuje veškeré zápisy z pracovních porad zastupitelů, zasedání zastupitelstva, Choltický zpravodaj a
spravuje také po celý rok webové stránky městyse i zámku Choltice a facebookový profil městyse Choltice.

V nové nájemní smlouvě uzavřené v červnu 2015 jsou
jasně dané podmínky. Nájemce pan Tomášek platí řádný
nájem ve výši 20 000 Kč měsíčně a městys, jako vlastník,
zajišťuje opravy a musí zajistit takový technický stav
prostor, aby nájemce mohl v těchto prostorách řádně
podnikat. Tolik úvod.
V pondělí 25. 1. 2016 jsem byl provozovatelem Zámecké
restaurace Josefem Rabou informován, že k 31. 1. 2016
ukončí své působení v Zámecké restauraci. Důvody, které
mi sdělil, nesouvisejí se vztahem J. Raba – městys Cholti-

Kontrolní výbor, Ing. Málek: Kontrolní výbor loni vytvořil
celkem čtyři protokoly, byla kontrolována všechna usne-5-

Dalším požadavkem pana Tomáška byla výměna vadných
radiátorů v restauraci. Výměna 6 ks radiátorů byla dokončena již za provozu restaurace a zaplatili jsme za ni
45 tis. Kč.

ce, a tak je na tomto místě nemůžu prezentovat. V té
době byla restaurace rozhodnutím provozovatele J. Raby
tzv. zazimována, počítal s jejím otevřením s počátkem
turistické sezóny v dubnu. Situace se ale vyvinula jinak.
Obratem jsem se informoval u nájemce pana Tomáška,
ten mi ukončení spolupráce s J. Rabou potvrdil. Zároveň
jsme se domluvili na termínu schůzky – pátek 29. 1.
2016.
Na této schůzce mě pan Tomášek informoval, jak on vidí
důvody skončení J. Raby a jak hodlá postupovat dál. A
stáli jsme před problémem. Tím nebyla osoba nového
provozovatele, kterého si pan Tomášek již v podstatě
zajistil, ale stavební stav kuchyně a přilehlých skladů. Pan
Tomášek požádal o stavební úpravy v zámecké kuchyni a
skladech. K realizaci těchto úprav se sešly totiž nutné
podmínky: provoz restaurace byl momentálně přerušen
a prostory byly téměř vystěhované. Navíc tlak ze strany
„hygieny“ po provedených kontrolách v polovině listopadu byl velmi silný na uvedení do řádného stavu, aspoň
podle zápisů, které mi byly předloženy až 1. 2. 2016.
Kromě věcí, které vytýkali výhradně činnosti provozovatele, vytýkali také padající omítky, neomyvatelné dlažby
a nefunkční odpady.

Provedené stavební úpravy vyjdou městys cca na 230 tis.
Kč. Nyní probíhá vyúčtování provedených prací.
Se stavebními opravami musíme pokračovat dál. Těmi
nejpotřebnějšími jsou nové toalety pro velký sál. Studie
je hotová, nyní ji budeme připomínkovat, včetně konzultací s památkáři, pak se dokončí projekt, uvolníme peníze, opravíme. Další část obecního majetku tak získá nový
kabát. Ale k tomu je třeba ještě ujít kus cesty.

REKONSTRUKCE PODATELNY

V úterý 2. 2. 2016 jsme se sešli v prostorách restaurace,
vše jsem si prohlédl a po konzultaci s naším technikem P.
Vančurou rozhodl o zahájení stavebních úprav, které
odstraní závady vytýkané „hygienou“. Ze strany pana
Tomáška byl vznesen požadavek na dokončení stavebních prací tak, aby nová provozovatelka mohla otevřít
restauraci už 1. 3. 2016. Vcelku obtížný úkol, sehnat
okamžitě stavební firmu se P. Vančurovi podařil, domluvili jsme se na rozsahu prací a stavební firma pana Dvořáka nastoupila hned v pondělí 8. 2. 2016.

V lednu jsme v kanceláři podatelny/matriky nainstalovali
přepážku s okénkem. Dříve každý musel vstoupit do
kanceláře a nešlo odbavit více než jednoho klienta. Nyní
odbavujeme současně klienty dva – pokladnu a podatelnu u okénka, matriční úkony uvnitř kanceláře. Důvodem
této úpravy je tedy zrychlení odbavení klientů matriky,
podatelny a pokladny. Zároveň díky možnosti odbavení
přes okénko je zaručena lepší bezpečnost pracovnic.
V obou kancelářích byl také upraven interiér a byly vymalovány. Zatím jsou kladné ohlasy.

Bylo třeba opravit omítky v kuchyni i skladech, odstranit
neomyvatelnou dlažbu a podlahy znovu předláždit,
v kuchyni nainstalovat nové odpady, které vedou částečně po stěnách a částečně podlahou, před restaurací byla
kompletně vyměněna stará prasklá kanalizační přípojka
včetně zapojení dešťového svodu ze střechy, venkovní
vstup byl znovu předlážděn.

BĚŽNÁ ÚDRŽBA MAJETKU V LEDNU A V ÚNORU
Zaměstnanci technických služeb prováděli pravidelný
úklid veřejných prostranství, vysypávání košů, úklid kolem kontejnerů, odklízeli sníh, likvidovali vánoční výzdobu, sváželi pytle s plasty a papírem, udržovali schůdnost
chodníků při náledí, uklízeli v maštali a v kravínu, odváželi šrot, pomáhali při stěhování a úklidu kanceláří úřadu,
opravovali zahradnickou techniku, prováděli výměnu
zářivek v DCHB, prořezávali dřeviny v zámeckém parku a
oboře, odváželi dřevní odpad, uklízeli v parku, spravovali
obecní cesty štěrkem (Severní, Podhorky) připravovali a
uklízeli v č. p. 160 novou šatnu, připravovali výsadbu
nové zeleně ul. Hellichova a U Školy.

Na práce každodenně dohlížel technik městyse P. Vančura, za mé přítomnosti proběhly tři kontrolní prohlídky.
Zámecká restaurace byla otevřena 1. 3. 2016, jak jsme
slíbili. Novým provozovatelem je Pavla Dušková, která
bývalému podnájemci J. Rabovi dělala provozní. Restaurace je do 17 hodin nekuřácká, se standardní otevírací
dobou.
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Zaměstnanci na veřejně prospěšné práce skončili
v listopadu, další bychom chtěli zaměstnat od dubna,
nyní sjednáváme s úřadem práci dotaci na jejich mzdy.

Ohrožena kořeny může být také kanalizace. Situace bude
řešena s arboretistou, zároveň dochází ke shromažďování názorů, které organizuje Ing. Horák a obchází majitele
objektů v Nádražní ulici. Zastupitelé budou tuto záležitost teprve projednávat.

LÍPA NA HŘBITOVĚ
Lípa stojící u studny v rohu hřbitova je předmětem sporu
s majitelkou sousední nemovitosti, která požaduje provedení zdravotního řezu, instalaci bezpečnostní vazby,
odstraňování spadaného listí a větví do týdne po nahlášení spadu na její pozemek a čištění dešťových žlabů a
svodů 2x do měsíce po zahájení spadu listí. Zdravotní řez,
kterým budou odstraněny suché či poškozené větve a
instalace vazby je objednána u odborné firmy a měla by
být provedena s ohledem na počasí v nejbližších dnech.

KÁCENÍ A NOVÁ VÝSADBA V OBOŘE
Letos kácíme modříny v počtu cca 150 ks.
Stromy jsou přestárlé, převážná většina z nich je zasažena hnilobou. Podle odborných názorů měly být odtěženy
již před 20 - 30 lety, kdy jejich dřevo bylo nejkvalitnější.
Zásah byl projednán s orgány ochrany přírody a je
v souladu se schváleným lesním hospodářským plánem.
Za odtěžené stromy bude na podzim provedena výsadba
listnatých stromů.

Co se týká spadaného listí a větví, navrhl jsem, po dohodě se zastupiteli, jako kompromisní řešení, že zaměstnanci městyse bude zajištěn úklid a odvoz dřevního a
rostlinného odpadu vždy do týdne od nahlášení spadu na
pozemek, avšak nejvýše 2 x za kalendářní měsíc, a to
v období od října do listopadu a bude koordinován tak,
aby se uskutečnil současně s úklidem přilehlého hřbitova. Tak, jako v minulosti činil, nebrání se městys Choltice
i dále zajišťovat úklid daného soukromého pozemku od
spadaného listí, přistavení kontejneru i na ostatní odpad
ze zahrady majitelky, ale může tuto činnost zajistit pouze
v rozsahu, který se jeví objektivně jako přiměřený.

PROBÍRKY ZELENĚ V PARKU

K údržbě budovy, tedy k čištění okapů nebo jiných součástí soukromého domu a provádění práce ve výškách se
však městys zavázat nemůže. Tyto činnosti nelze zajistit
pracovníky městyse. Také požadavek majitelky na úhradu nákladů za čištění žlabů a svodů třetí osobou považuji
za nepřiměřený a v městysi Choltice zcela neobvyklý.

V parku probíhá prosvětlování a zmlazování dřevin, zdravotní a bezpečnostní řezy, odstraňování neperspektivních jedinců – vše pod dohledem a na doporučení NPÚ.

Řada občanů našeho městyse se aktivně zapojuje do
úklidu nejen svých pozemků, ale často i k nim přiléhajících veřejných prostranství. Chtějí mít své okolí pěkné a
čisté, dělají to dobrovolně a nezištně. Takový přístup ke
společným věcem prospívá dobrým vztahům mezi občany našeho městyse.

Odstraněné dřeviny budou nahrazeny novou výsadbou
tradičními dřevinami.
Práce budou probíhat postupně min. 2 roky.

PLÁNOVANÉ STAVEBNÍ ČINNOSTI V ROCE 2016

Osobně učiním vše proto, abychom se s majitelkou sousedního pozemku dohodli. Ale někde je hranice, za kterou jít nelze.

-

SAKURY V NÁDRAŽNÍ ULICI

-

Řeší se také iniciativa občanů ohledně údržby či kácení
sakur v Nádražní ulici. Podle některých názorů občanů
jsou problémem větve zasahující do silnice či nadměrný
opad z květů a listí.

-7-

rekonstrukce ulice Severní (3,2 mil. Kč)
dokončení chodníku v Lipoltické ulici (naproti škole,
400 tis. Kč)
dešťová kanalizace od ulice Okružní přes koupaliště
do Struhy (2,5 mil. Kč)
rekonstrukce chodníku v ul. Nádražní (400 tis. Kč)
lokální opravy chodníků a komunikací (200 tis. Kč)
oprava střechy nad jídelnou ZŠ Choltice (130 tis. Kč)
oprava oken na jižní straně zámku (150 tis. Kč)
rozšíření veřejného osvětlení o 3 lampy v Ledci (100
tis. Kč)

-

zámek – údržba střešní krytiny (50 tis. Kč)
Ledec – výměna 3 ks oken na OÚ (30 tis. Kč)
zdrav. středisko – výměna el. kotle v ordinaci praktického lékaře (40 tis. Kč)
hřbitov – el. čerpadlo do studny včetně přívodu
(50 tis. Kč)

Povrch je asfaltový, chodník z dlažby, bezpečnostními
prvky jsou zvýšený práh a šikana se zúžením. Severní
bude v zóně 30, B. Jelínka zůstává 50 km/h.
Dešťová voda z nové ulice bude svedena dešťovou kanalizací do Podrybníčků.

V letošním roce pracujeme na těchto projektech:
-

Práce provede firma Dlažba Vysoké Mýto s.r.o., která
vyhrála výběrové řízení za 3 000 708 Kč. Odborným stavebním dozorem je Ing. Aleš Jiroutek, dozor za městys
vykonává P. Vančura. Tak jako u jiných staveb se předpokládá pomoc členů stavební komise Ing. Hončíka a Ing.
Horáka. V průběhu stavby uskutečníme s občany podle
potřeby informační schůzky o aktuálním dění na stavbě.
Po dobu stavby budou občané Severní ulice v některých
momentech stavby parkovat v přilehlých ulicích B. Jelínka a Větrná. Obyvatelé těchto ulic tak prosím o shovívavost a zvýšenou toleranci, jedná se o dočasný stav.

příprava projektu pro komunikaci ulice U Obory
příprava studie a projektu na rekonstrukci WC na
Úřadě městyse
příprava studie a projektu na rekonstrukci WC na
zámku (pro velký sál)
příprava projektu na rekonstrukci chodníku od náměstí sv. Trojice do Nádražní ulice
příprava studie a projektu na rekonstrukci knihovny
příprava studie a projektu na rekonstrukci hasičské
zbrojnice

Záměry 2017-2018
-

-

PŘÍPRAVA STAVBY KOMUNIKACE U OBORY

rekonstrukce WC v MŠ Choltice (máme projekt, čeká
se na vhodný dotační titul)
revitalizace Podrybníčků a Marešáku (máme projekt,
čeká se na vhodný dotační titul)
chodník kolem lesovny na křižovatku Ke Kvartýru.
Před jeho stavbou je nutné nejprve vyřešit odkanalizování křižovatky u kvartýru.
rekonstrukce chodníku od náměstí sv. Trojice do
Nádražní ulice
a další podle dokončenosti připravovaných projektů
a s ohledem na možnosti získat dotace a schopnost
spolufinancování ze strany městyse.

Máme již požádáno o vydání územního rozhodnutí. Projektové práce zdržely připomínky od policie, která požadovala přepracování téměř hotového projektu z důvodu
většího zajištění bezpečnosti provozu, a to formou zúžení
vozovky, umístění šikany a navýšení zpomalovacích polštářů. Ulice je navržena v režimu zóna 20 km/h,
s předností pro pěší, bez chodníku, povrch vozovky asfalt, vjezdy a parkovací stání z dlažby. Před stavbou komunikace musí proběhnout stavba dešťové kanalizace
z křižovatky Okružní-Lipoltická přes ulici U Obory, koupaliště do Struhy. Realizace by měla být zahájena
v letošním roce.

NOVÁ ŠATNA PRO ZAMĚSTNANCE TS
Každý zaměstnavatel musí zajistit vhodnou šatnu a hygienické zázemí pro své zaměstnance. Protože není zatím
dostatek financí na vybudování nových prostor
v bývalém jedousovském kravínu a současné prostory
v maštali jsou naprosto nevyhovující, budou dočasně
naši techničtí zaměstnanci využívat šatnu a toalety v čp.
160. Jsou zde v přízemí vhodné prostory, které jsou nevyužité. Náklady na vytápění, elektřinu a vodu bude hradit městys, nájemníků se tato změna nijak nedotkne.

HOSPODAŘENÍ MĚSTYSE
Jak jsme hospodařili v roce 2015
V roce 2015 byly příjmy městyse 27 492 663 Kč a výdaje
34 387 160 Kč.
Záporný rozdíl činil 6 897 497 Kč a byl v částce 6 578 882
Kč kryt úvěrem v částce 318 615 z rozpočtu městyse.
Úvěr jsme využili na stavbu kanalizace a povrchů v ulicích
Hellichova a U Školy.

VÝSTAVBA KOMUNIKACE V ULICI SEVERNÍ
V pátek 4. 3. 2016 jsme úspěšně zkolaudovali stavbu ulic
Hellichova a U Školy a v pondělí 7. 3. 2016 začala výstavba komunikace Severní a části B. Jelínka.

Zůstatek na bankovních účtech k 31. 12. 2015 činil celkem 2 163 134 Kč, z toho máme na zvláštním účtu fondu
oprav 450 000 Kč, které jsou účelově vázány na budoucí
opravy ČOV, DCHB a DPS. Jedná se o část příjmů ze stočného a nájmů bytů.

Podle smlouvy o dílo měla stavba začít již 1. 3. 2016, ale
počasí to nedovolilo. S občany se uskutečnily dvě informační schůzky. Předpokládaný konec prací se očekává na
konci května 2016. Severní ulice má délku 230 m a šířku
6,5 m, B. Jelínka má délku 55 m a šířku 6,5m a bude zde
vystavěn chodník o šířce 1,5 m.

Zůstatek nevyčerpaného úvěru byl 4 421 118 Kč.
Kontokorent byl čerpán pouze několik dní v měsíci květnu do výše 685 146 Kč. Pak již nebyl třeba.
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Jak jsme hospodařili v lednu a v únoru

také řadou her, didaktických pomůcek a populární
interaktivní tužkou s příslušnou sadou knih.

Zůstatek na účtech k 29. 2. 2016 činil celkem 2 499 799
Kč. Zůstatek úvěru je 3 231 529 Kč. Daňové příjmy z RUD
nevykazují výkyv.

•

Osvědčil se čtvrteční provoz knihovny od 14.00 do
18.00 hod. Během celého odpoledne si můžete přijít vypůjčit knihy, dát si kávu či čaj se zákuskem nebo si spolu s dětmi zahrát deskové hry.

•

Lovci perel. V letošním roce je znovu obnovena čtenářská hra pro děti, která snad přinese novou chuť
do čtení. Odměnou pro pilné čtenáře budou „morionská tržiště“. Zapojit do hry se mohou děti během
celého letošního roku přečtením alespoň jedné knihy s označením „perlorodka“.

•

V letošním roce knihovna nově odebírá časopis
dTest. K předplatnému jsme získali přístupy do
placené sekce www.dtest.cz s výsledky testů tisíců
výrobků, aktuálními kauzami a archivem starších
článků,
přístup k výsledkům testů v mobilní
aplikaci dTest, přednostní servis spotřebitelské
poradny a praktickou brožuru vzorů pro řešení
spotřebitelských problémů.

•

Knihovna má vypracovanou studii na celkovou
rekonstrukci interiéru. Studii vypracoval Ing. arch.
Tomáš Hořava, který již navrhl několik dalších
rekonstrukcí knihoven. Jeho pohled na budoucí
podobu choltické knihovny si můžete na požádání
v knihovně prohlédnout, rádi s Vámi studii
projdeme a vše vysvětlíme. Všem návštěvníkům
knihovny přejeme, aby k realizaci došlo co nejdříve.

Rozhodnutí o odvolání k MF
Dne 19. 2. 2016 nám Úřad regionální rady SV písemně
potvrdil, že nám vrátí částku 1,582 mil. Kč z odvodu dotace.
Na poradě zastupitelů 25. 1. 2016 jsem seznámil zastupitele s jednotlivými body rozhodnutí o odvolání
k Ministerstvu financí ČR ve věci vratky dotace na rekonstrukci čp. 5. Ministerstvo financí ČR částečně uznalo
odvolání a došlo ke snížení odvodu na 1 368 tis. Kč
z původního platebního výměru na 7 957 571 Kč (ze kterého bylo ještě před rozhodnutím MF prominuto
5 006 629,99 Kč a celková vratka tak byla 2 950 941 Kč).
Městysi tak bude vráceno 1 582 tis. Kč (2 950 tis. Kč –
1 368 tis. Kč).
Projednali jsme předložený soupis pochybení a návrhy
na řešení. Dojde např. k uplatnění reklamace na dodavatele (průběžně již dochází) a pokuty za neodstranění vad
za sanace a nekvalitní omítky a dveře ve výši 125 012,61
Kč. Po diskuzi o uplatňování škody po technickém dozoru
(neohlášené změny materiálu – 350 250,57 Kč) a soudní
spor s poskytovatelem dotace ohledně neuznání průzkumných prací, které byly provedeny v rámci stavby –
115 856,62 Kč zastupitelé následně odsouhlasili, že nebude podávána správní žaloba proti rozhodnutí MF. Dále
zastupitelé souhlasili s tím, že bude požádána advokátní
kancelář o stanovisko ve věci uplatnění škody po technickém dozoru investora a podle toho pak bude dále
postupováno.

LETOS JIŽ PROBĚHLO...
22. 1. Slova v toku roku. Paní doc. PhDr. Jana Bartůňková, CSc. nám představila původ mnoha slov souvisejících
s názvy měsíců, dnů a jiných časových úseků v průběhu
každého roku. Občas jsme se zastavili na krátkou chvíli
v naší historii nebo naopak reagovali na aktuální jazykovou současnost. Programy z pořadů Hezky česky budeme i nadále zařazovat vždy na začátku nového roku.

SMLOUVA NA ODBĚR ELEKTŘINY
K 1. 3. 2016 nám skončila dvouletá fixace sazeb elektřiny
s firmou ČEZ Prodej s.r.o. V lednu jsem poptal ČEZ a RWE
a v rámci čtyřkolového nabídkového řízení jsem od ČEZ
získal pro městys o cca 35% nižší sazby, než má městys
dosud. Smlouvu máme na dva roky, Na obecních budovách bychom mohli ušetřit cca 100 tis. Kč za rok, na škole
až 115 tis. Kč. Ušetřené finance můžeme dát na opravy a
rozvoj.

23. 1. Jógová pohádka O klíči. Zajímavé ztvárnění pohádkového příběhu O klíči, který napsal a nakreslil Pavel
Čech, nám představila Klára Tvrdíková. Doplnila své pravidelné středeční kurzy dětské jógy také o pohádkové
cvičení.
5. 2. Makrobiotické vaření. Makrobiotika a zdravé vaření
začíná být v Cholticích populární. Skoro jsme se do školní
kuchyňky nevešli („i“ je správné, letos vařili i muži). Plánujeme dva kurzy v roce. Druhý proběhne pravděpodobně před letními prázdninami. Včas dáme všem zájemcům
vědět. Ing. Jana Volánková je výborná lektorka a také
touto cestou jí moc děkujeme.

OKÉNKO DO KNIHOVNY
Aktuální informace:
•

V dětském oddělení najdete od letošního roku
mnoho nových knih pro děti do 6-ti let, vybaveno je
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13.2. Pískové mandaly. Další ze setkání s Klárou Tvrdíkovou. Pískování je relaxační tvořivá technika pro děti i
dospělé. Většinu dopoledních mandal vytvořily sice děti,
ale všichni přítomní dospěláci jim s chutí pomáhali.

Částečný podíl na takto vysokých ročních průměrech
teplot mají obě poslední zimy 2013/2014 a 2014/2015,
které byly výrazně teplejší než obvykle. Nejstudenější
měsíc za poslední téměř tři roky byl extrémně chladný
březen 2013, dokud jej nepřekonal leden 2016. Všechny
zimní měsíce do konce roku 2015 byly teplejší než tento
první jarní měsíc. V historii měření se však dají najít ještě
teplejší zimy než tyto dvě, například zimy 2006/2007 a
2007/2008. V letech 2007 a 2008 ale byly letní a podzimní teploty přiměřené pro střední Evropu, a proto tyto
roky nebyly tak teplé jako poslední dva, popisované v
tomto článku.
Tropická letní vedra jsou hlavní příčinou, že se rok 2015
dostal na druhou příčku v žebříčku rekordních teplot. V
roce 2015 následoval po červencových vedrech extrémně horký srpen s druhou nejvyšší letní teplotou v historii
měření. Během těchto prázdninových měsíců bylo zaznamenáno sedm tropických nocí, kdy teplota neklesne
pod 20°C. Dříve se tropická noc v letních měsících vyskytovala minimálně nebo vůbec. Také průměrná prosincová teplota v roce 2015 byla nejvyšší za dobu měření s
velkým náskokem před prosincem 2006.

4.3. Živá knihovna. Celodenní projekt, který se povedl.
Mimo knihovny byla organizátorkou také Ing. Petra
Ferjenčíková za společnost AFS, z jejíhož pera si přečtete
v tomto zpravodaji podrobnou zprávu. Patří ji velký dík
za výbornou spolupráci při přípravě i realizaci Živé knihovny. Děkujeme také všem ostatním pomocníkům ze ZŠ
Choltice, všem tlumočníkům, panu starostovi a zejména
rodině Dvořáčkových a Vavříčkových, jež se staly po dobu konání Živé knihovny hostitelskými rodinami.
V NEJBLIŽŠÍ DOBĚ NÁS ČEKÁ...

Oproti tomu v roce 2014 následoval po tropickém červenci teplotně výrazně podprůměrný a deštivý srpen.
Roku 2014 ale pomohl na první místo žebříčku teplý
podzim - zejména říjen a listopad. Naštěstí ještě existují
měsíce, které odpovídají obvyklým teplotám, jako například červen a září. Rozdíl mezi roky 2014 a 2015 je ale
minimální, protože průměrná roční teplota těchto roků
se liší jen o několik setin stupně Celsia.

23.3. Maraton čtení tatínků. V každé třídě na 1. stupni
ZŠ během dopoledne přečtou tatínkové žákům jednu
knihu. Po loňské premiéře se všichni moc těšíme na 2.
ročník a již nyní děkujeme všem tatínkům, kteří najdou
odvahu číst před celou třídou.
1.4. Noc s Andersenem. Příběh pro tuto noc nám napsal
Antoine de Saint-Exupéry. Malý princ je překrásná kniha
přímo volající k andersenovské režii. Přihlášky budou
k vyzvednutí u paní vychovatelky Markéty Zářecké.

Srážky: Při posouzení roků 2014 a 2015 podle srážek
bude výsledek značně odlišný. Dlouhodobý průměr ročních srážek v Cholticích je 607,8 mm. V roce 2014 spadlo
mírně nadprůměrných 620,1 mm srážek, přičemž nejnižší srážky byly v únoru (4,2 mm) a v listopadu (7,9 mm),
nejvíce napršelo v květnu (132,6 mm, což je 210 % průměru) a nadprůměrné bylo září a srpen. V červenci a
srpnu 2014 byly bouřky četnější než obvykle. Díky nadprůměrným srážkám se i přes vysoké teploty v tomto
roce ale ještě tolik neprojevil nedostatek vody jako v
roce 2015.

Na další knihovnická setkání se těší Radka Zelenková

POČASÍ V CHOLTICÍCH
Od poslední zprávy o počasí uplynuly již dva roky a proto
se tento text bude věnovat rokům 2014 a 2015. Oba roky
byly proti předchozím v lecčems výjimečné, je tedy o
čem psát.
Teploty: Průměrné teploty byly v letech 2014 i 2015
výrazně nadprůměrné a byly nejvyšší od začátku měření
teplot v roce 1998. Naměřené hodnoty jsou v souladu s
měřeními evropskými i celosvětovými a dá se tedy s
nadsázkou říci, že globální oteplování je potvrzeno i v
Cholticích.

V roce 2015 totiž napršelo pouze 499,4 mm - o 108,4
mm méně než je dlouhodobý průměr. Tyto nízké srážky v
kombinaci s extrémními vedry způsobily například opakované vyschnutí potoka v oboře, kde v četných úsecích
zmizela proudící voda a zůstaly pouze hlubší tůně. S
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hodnotou srážek 4,2 mm se naprosto přesně zopakoval
suchý únor jako v předchozím roce. Nejvyšší srážky 93,9
mm byly v srpnu, z toho ale 81,1 mm spadlo od večera
17.8.2015 do večera následujícího dne. Během 24 hodin
napršelo tedy 16,2 %, to je přibližně jedna šestina, celoročních srážek roku 2015!

došlo k otevření průhledu do navazujícící části parku a k
prosvětlení.

Nedostatek vody během těchto let způsobily také zimy
téměř bez sněhu. Sněhová pokrývka se v Cholticích dříve
obvykle udržela pětkrát déle a například v roce 2010 byl
počet dnů se sněhovou pokrývkou desetinásobný.
V historii měření se ale najdou i roky sušší než rok 2015.
V roce 1990 spadlo pouze 413,2 mm a v následujícím
roce 1991 napršelo 489,6 mm. V Cholticích tehdy vysychaly studny a není náhodou, že brzy nato začala výstavba veřejného vodovodu.

Dále v tomto prostoru byl prořezán porost tisu (Taxus),
který jsme zbavili starých a nemocných větví. Celkově je
prostor více prosvětlený a do budoucna je možná výsadba stínomilných půdopokryvných trvalek okrasných
listem (barvínek – Vinca) a výsadba rododendronů a
azalek, které již v minulosti byly v parku zastoupeny.
S probírkou dřevin, které jsou neperspektivní, nemocné
nebo svým vzrůstem zabraňují vývoji kvalitnějších jedinců, budeme i nadále postupně pokračovat.

Zima 2015/2016: Na závěr několik postřehů z letošní
zimy. Jak již bylo uvedeno, prosinec 2015 byl rekordně
teplý. Prakticky totéž se dá říci i o únoru 2016, který
skončil jen s nepatrným odstupem za nejteplejším únorem v roce 2002. Čest letošní zimě tedy zachránil leden,
protože přesně na Nový rok 2016 nastal zlom v počasí,
po extrémně teplém prosinci přišly slabé sněhové srážky,
a díky poklesu teplot se sníh udržel a neroztál jako v
minulých zimách. Počet dnů s alespoň minimální sněhovou pokrývkou je 2-3 krát vyšší, než v zimách 2013/2014
a 2014/2015. Dne 23.1.2016 byla naměřena nejnižší
teplota letošní zimy -13,7°C . Větší mráz než tento den
byl naposledy 26.1.2013 (-16,0°C). V lednu 2016 se vyskytlo 9 ledových dnů s celodenním mrazem, téměř dvakrát tolik jako byl počet ledových dnů v zimách
2013/2014 a 2014/2015. Po teplotně nadprůměrném
únoru je docela pravděpodobné, že březen 2016 bude
studenější, než tento poslední zimní měsíc.

Na nádvoří zámku bude v letošním roce realizována sezónní výsadba letniček v kamenných obloucích podél zdi
zámku.
S ohledem na počasí začneme výsadbu v ulicích Hellichova a U Školy, kde budou vysázeny půdopokryvné stálezelené keře jako náhrada trávníku. Použijeme rod Cotoneaster (skalník), který je stálezelený a poměrně rychle
roste. Samozřejmostí je i neustálá péče nejen o zeleň, ale
i o pořádek v obci a zámeckém parku.
Ing. Lucie Koláčná – správce veřejné zeleně

HOSPŮDKA NA HŘIŠTI V CHOLTICÍCH
Zimní srážky v prosinci a v lednu byly podprůměrné. V
únoru odpovídaly dlouhodobému průměru, což je spolu
s vyššími srážkami začátkem března příznivý vývoj, který
snad zabrání, aby se opakovalo loňské sucho.
Jiří Ehl

Milí spoluobčané, vážení hosté.
Od 1. 2. 2016 je naším stálým působištěm hospůdka Na
Hřišti v Cholticích.

ANI V ZIMĚ NEZAHÁLÍME...

Od pondělí do čtvrtka je pro Vás připravena studená
kuchyně, od pátka do neděle i kuchyně teplá.

V zimních měsících jsme v zámeckém parku začali
s několika pěstebními opatřeními, která byla výsledkem
pečlivé konzultace se zástupkyní Národního památkového ústavu Ing. Věrou Veselovskou. Jednalo se především
o bezprostřední okolí jeskyně, kde odstraněním porostu
habru obecného (Carpinus betulus) a jalovce (Juniperus)

Na mě, Josefa Rabu, se můžete těšit za grilem či u zapálené udírny, každý víkend pro vás připravíme něco chutného nejen z produktů Železných hor.
Otevírací doba od 1. 3. do 30. 4.:
pondělí, úterý - 17-21 hodin
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ŽIVÉ KNIHY V CHOLTICÍCH

středa - 17-22 hodin
čtvrtek - 17-01 hodin
pátek, sobota - 17-00 hodin
neděle - 17-21 hodin
Od května bude otevírací doba rozšířena.
Při jakékoliv akci pořádané ve sportovním areálu mimo
otevírací dobu hospůdky je otevřeno vždy 1 hodinu před
jejím začátkem.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Pepa a Markéta Rabovi

ZÁMECKÁ RESTAURACE V CHOLTICÍCH

Jistě mnozí z vás, co čtete tyto řádky, jste zaznamenali
vylepené plakátky, které zvaly širokou choltickou veřejnost i lidi z okolí na akci Živá knihovna. Ten, kdo sebral
odvahu v pátek 4. března 2016 navečer a přišel do místní
knihovny si popovídat se skupinou středoškolských zahraničních studentů, dále se dvěma českými studentkami
a dvěma maminkami, které zahraniční studenty hostily
jeden školní rok ve svém domově, ten neprohloupil.

Vážení a milí hosté,
poté, co ke konci ledna 2016 byla uzavřena Zámecká
restaurace, prošlo zázemí restaurace nutnou rekonstrukcí a bylo měsíc zavřeno.
Již dne 1. 3. 2016 jsem Vás však mohla, jako nová provozovatelka, opět přivítat ve znovuotevřené Zámecké restauraci. Od té doby je otevřeno denně, můžete k nám
přijít ve všední den na oběd i na večeři.

Témat k povídání bylo nepřeberně, svojí připravenou
prezentací a krásnou češtinou zaujala Thajka Atikan i
Indonézan Deva, krásně, i když trochu plaše vyprávěla,
mimochodem také výborně česky, jaké to je žít jeden rok
mimo domov sedmnáctiletá Antonietta z Itálie - a možná
u někoho nabourala představu, že všichni Italové jsou
hluční. Alex z Nového Zélandu to raději vzala ve své mateřštině, i když češtinu po půl roce stráveném
v Rakovníku také zvládá, dva Turci, introvertní Sercan a
naopak šoumen Bertan vyprávěli, jak se žije v Turecku,
dokonce jsme si poslechli i tureckou pohádku – to bylo
spíše v angličtině. A zbývají česky výtečně hovořící Conrad z Německa, Anežka z Krkonoš, která byla na rok jako
studentka v Norsku a Klára z Liberce byla na rok
v Německu, ti všichni zaujali postřehy z odlišných kultur.
A zaujaly i dvě hostitelské maminky, které vyprávěly
zájemcům, jaké to je mít doma další – a to zahraniční
„dítě“, které je jeden školní rok „jejich“.

Těšíme se na vás s tradiční českou kuchyní, ale i se specialitami železnohorského regionu.
Nepřijdete tak ani o svá oblíbená zámecká medová žebra, telecí líčka či zámecké koláče, které se na našem jídelníčku také nachází.
Otevírací doba:
pondělí-čtvrtek - 11-22
pátek, sobota - 11-00
neděle - 11-21
Tel. č.: 603 155 426
E-mail: duskova.pavla@atlas.cz
Přijďte nás navštívit a pochutnat si na dobré kuchyni!
Pavla Dušková

Před odpolední částí si celé dopoledne tito všichni studenti a ještě Dánka Emilly povídali česky i anglicky
v malých skupinkách se žáky ze sedmé, osmé a deváté
třídy.

VYVĚŠENÍ TIBETSKÉ VLAJKY NA BUDOVĚ ÚŘADU
MĚSTYSE
Dne 10. března 2015 zavlála na budově Úřadu městyse
Choltice tibetská vlajka. Zastupitelé se totiž rozhodli
připojit k mezinárodní kampani Vlajka pro Tibet.
Vyvěšením vlajky je připomínáno 57. výročí povstání
Tibeťanů proti čínské okupaci Tibetu, které bylo násilně
potlačeno armádou Čínské lidové republiky (ČLR), a při
němž zemřel téměř million Tibeťanů.

Zeptejte se jich, jaké to bylo.
Podle mne výborné a obohacující pro obě strany.
Ukázalo se, že mnoho žáků základní školy zvládá angličtinu na konverzační úrovni velmi dobře.
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Změna systému svozu SO - rozdílné nálepky

Akce takovéhoto rozsahu by se ovšem neuskutečnila,
kdyby nepřišla podpora a výtečná spolupráce ze strany
obce Choltice, zastoupené panem starostou Tomášem
Bolkem, a ze strany základní školy paní ředitelky Ivy Sedláčkové, kde nám kolektiv učitelů, vychovatelů i pracovnic jídelny týmově vytvořil úžasné zázemí a podporu, a
samozřejmě místní knihovny a Radky Zelenkové, jejíž
nápad to byl a od podzimu probíhala příprava.

V souvislosti s rozšířením možností vytřídění odpadů
jsme od letošního roku také změnili svoz SO z týdenního
na čtrnáctidenní (což je změna de facto jen pro zimní
období, protože po většinu roku vyplní vzniklou týdenní
mezeru již zavedený svoz BIO odpadu).
Zároveň s tím byla a stále je také nově možnost se dobrovolně přihlásit ke sníženému počtu svozů SO, a to na
frekvenci jednou za 4 týdny, což je rozlišeno barvou
známky a po celoročním vyhodnocení by mělo dojít k
bonifikaci "aktivních" spoluobčanů.

Paní knihovnice Zelenková zajistila a připravila, co se
konceptu Živé knihovny týkalo, vše potřebné a nad rámec toho se obětavě postarala i o perfektní a rodinnou
atmosféru v knihovně a zvládla řídit i dopolední náročný
průběh akce ve škole.

Oslovení svozových firem k vytvoření konkurenčních
nabídek. Z podnětu komise, ale i občanů jsme oslovili
několik firem za účelem vytvoření konkurenčních nabídek, a tím i případného snížení celkových nákladů na
svozový systém.

A v neposlední řadě napomohla úspěchu akce i skvěle
připravená a jazykově vybavená průvodcovská služba ve
složení Vendula Fižová a Hana Kubelková, která umožnila
již trochu unaveným studentům načerpat o polední přestávce síly procházkou v oboře, pokochat se průhledy v
ní, a dozvědět se základní informace o choltické skvostné
kapli.

O výsledku budeme občany informovat.
Má to cenu, děláme to pro sebe.
Výsledky – porovnání

A také děkuji žákům ZŠ za jejich zaujetí se něco dozvědět, u některých i za odvahu se vůbec na něco zeptat,
děkuji rodinám, u kterých byli na jednu noc studenti ze
čtvrtka na pátek ubytovaní, stejně jako děkuji těm, kteří
přišli v pátek navečer, že svým zájmem o něco jiného a
svojí aktivní účastí tak podpořili akci takovéhoto druhu,
svým způsobem ojedinělou.

Závěrem stručné porovnání výsledků odpadového hospodaření za uplynulý rok v porovnání s předchozím.
Množství směsného odpadu meziročně pokleslo o 26
tun, to znamená úsporu více než 30 000 Kč.
BIO odpad naopak povyrostl o 14 tun, cena za jeho likvidaci je ale méně než poloviční v porovnání se směsným odpadem. Vytříděných plastů bylo o 6 tun více než
v roce předchozím, což zhruba odpovídá množství vytříděnému právě pytlovým systémem. U papírového odpadu je meziroční výsledek ovlivněn změnou ve vykazování.
Nicméně i zde se podařilo zvýšit vytřídění ve zhruba stejné úrovni jako u plastů.

Vám všem ještě jednou mnohokrát děkuji za organizaci
AFS Mezikulturní programy, jejíž součástí jsem již mnoho
let a vždy mne těší, když umožním setkání lidí, kteří by se
pravděpodobně jinak nesetkali a kteří mají z takovéhoto
setkání evidentně jenom prospěch.
Ing. Petra Ferjenčíková
P. S. Studenti byli z akce též nadšeni, moc se jim u nás
líbilo a budou o akci Živá knihovna v Cholticích mluvit jen
v superlativech. (www.afs.cz).

Další úspora byla také v částečné likvidaci el. zařízení a
velkoobjemového odpadu vlastními prostředky.

SOUHRNNÁ ZPRÁVA KOMISE PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Níže uvádíme stručný souhrn aktivit Komise pro životní
prostředí za rok 2015 a také výsledky odpadového hospodářství.
Pytlový systém.
Pro zvýšení komfortu občanům, snížení množství SO a v
neposlední řadě zdokladování využití kontejnerového
auta byl zaveden 1x měsíčně pytlový svoz plastů a papíru.

Tyto výsledky jsou bezpochyby pozitivní a svědčí o stále
větším zapojení a snaze nás občanů. Rozhodně za ně
patří velké díky všem, kteří se na nich aktivně podíleli.
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UKLIĎME ČESKO – 17. 4. 2016

Od 18. 3. 2016 bude naše základní škola zapojena do
mobilní a internetové aplikace společnosti ČEZ
www.pomahejpohybem.cz. Sportujte s námi a pomozte
nám získat grantové prostředky na úpravu vstupu do
školy.
Děkujeme, ZŠ Choltice.

Liga lesní moudrosti – kmen Trilobit, Mateřská škola
Choltice a Základní škola Choltice Vás zvou na společný
úklid v rámci celorepublikového projektu Ukliďme Česko.
Sejdeme se v 8.30 na nádvoří zámku.
Akce se koná za finanční podpory městyse Choltice, bude
zakončena opékáním buřtů na zahradě MŠ.

ZÁPIS DO MŠ CHOLTICE

Plánovaný konec ve 12.00 hod.

Ředitelka mateřské školy Choltice a městys Choltice vyhlašují zápis dětí do MŠ pro školní rok 2016-2017.

Všem, kdo přijdou pomoci, mnohokrát děkujeme.
Radka Zelenková

Přihlášky si mohou rodiče osobně vyzvednout přímo v
mateřské škole ve dnech 4. až 6. dubna 2016, v době od
7.00 do 15.00 hodin. Rodiče, kteří budou mít zájem dávat děti do naší MŠ až v prvních měsících roku 2017, si
vyzvednou přihlášku také v tomto termínu, tj. 4. 4. - 6. 4.
2016. Vyplněné přihlášky, potvrzené dětským lékařem
přinesou rodiče zpět do mateřské školy, nejpozději do
15.dubna 2016. Přijďte se podívat i s dětmi do naší školky, těšíme se na Vás!

KALENDÁŘ AKCÍ
-

INFORMACE Z MŠ CHOLTICE
-

Projekt Vesmír – jak to všechno začalo...
Přemýšleli jsme, čím tento, pro většinu poslední rok v
naší školce, znetradičnit a inovovat. A rozhodli jsme se
vyzkoušet zapojení dlouhodobého projektu. Po zkušenostech z minulých let, kdy jsme cestovali kolem světa,
jsme se shodli, že by bylo fajn jít ještě o pořádný kus dál.
A tak vznikl projekt „Cestování po planetě Zemi a ještě
dál...“. Celý projekt začíná nečekanou návštěvou mimozemšťana Argenixe, který svou neopatrností havaroval i
se svou raketou přímo v naší třídě. Společně s dětmi
budeme muset prozkoumat celý vesmír, než najdeme
planetu, z které Argenix pochází, aby se mohl vrátit domů. A když už toho budeme tolik vědět o jiných planetách, byla by ostuda neprozkoumat tu naši, když je ze
všech nejkrásnější...
Z www MŠ Choltice

-

18. 3. – přednáška o zahradách (čp. 5, od 18 hodin)
23. 3. – Maraton čtení tatínků (Knihovna Choltice)
1. 4. – Noc s Andersenem (Knihovna Choltice)
2. 4. – otevření sezony zámku, dětský karneval
16. 4. – O srnčí trofej – oblastní soutěž v parku
17. 4. – Ukliďme Česko (od 8.30, nádvoří zámku)
23. 4. – Lukostřelecké závody
30. 4. – Staročeské pálení čarodějnic
7. 5. – 5. ročník Dětské sbory zpívají s choltickým
vodníkem
28. 5. – dětský den
10.-11. 6. – Řemesla na zámku
18. 6. – 13. ročník Festivalu chrámových a komorních
sborů
2. 7. – Choltické pivní slavnosti
6. 8. – Sokolnictví
27. 8. – Hradozámecká noc
10. 9. – Choltický deštník
17. 9. – Burčákové slavnosti
28. 9. – Choltické slavnosti

REKLAMNÍ LETÁKY
Občané, kteří si nepřejí dostávat do svých schránek reklamní letáky, nalepí toto sdělení na svou schránku.
Pokud nebude schránka takto označena, budou reklamní
letáky do schránky vkládány.
Za roznos letáků Anežka a Václav Čermákovi
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).
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