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POPLATKY MĚSTYSE CHOLTICE ZA ROK 2019

Vážení spoluobčané, přinášíme Vám další číslo zpravodaje o dění v Cholticích, Ledci a Podhorkách.
Letošní rok má za sebou již téměř tři čtvrtiny a tak některé stavební akce se podařilo již dokončit nebo se pomalu
chýlí k dokončení. Velkou radost nám například udělala
nová část chodníku v ulici U Pošty. Chodník je dlouhý cca
200 metrů. Původní chodník byl v dezolátním stavu
a část zcela chyběla. Opravy dalších chodníků se připravují. Velkou akcí je pro nás letos rekonstrukce části zdravotního střediska. Předpokládáme zprovoznění rekonstruovaných prostor do konce října. V té době bude již
dokončena také úprava dvora, kde jsme rozhodli vybudovat bylinkovou a ovocnou zahrádku s lavičkami.
Chceme i zde mít hezké prostředí. Ale na všechno peníze
nejsou, tak budeme v rekonstrukci střediska pokračovat
i v následujících letech.
Od počátku srpna nemá naše radnice hodinovou věž.
Dřevěná konstrukce věže byla z části uhnilá, rekonstrukce se už nedala odkládat. Na počátku října bude mít radnice věž úplně novou. Schránka, která bude nově umístěna do věžičky, bude obsahovat písemný odkaz pro
budoucí generace. Třeba za 100 let, až bude věž znovu
procházet rekonstrukcí, to bude pro naše následovníky
zajímavé čtení. Našim postřehům či postojům z dnešní
doby třeba nebudou vůbec rozumět.
Ale určitě budou rozumět naší snaze osázet ulice kvetoucími keři. Takže ještě letos bude v ulicích Lipoltická,
U Obory a Jedousovská nasázeno zhruba 1000 ks keřů.
Přeji Vám pohodové podzimní měsíce.
Tomáš Bolek, starosta

Úřad městyse Choltice žádá občany, aby si zkontrolovali,
zda mají uhrazeny všechny poplatky vůči městysu pro
rok 2019.
Splatnost poplatku za komunální odpad je 30. 9. 2019.
V případě nezaplacení je možné poplatek navýšit platebním výměrem až na trojnásobek nedoplatku a poté vymáhat daňovou exekucí.
Zároveň prosíme o kontrolu ohlašovacích povinností
souvisejících s poplatky, zejména přihlášení, odhlášení
psa.
U stočného placeného paušálem, prosíme o kontrolu,
zda je na smlouvě upravený správný počet osob, za které
je paušál placen. U stočného se platí za skutečný počet
osob v domácnosti, ne dle trvalého pobytu.
Zároveň děkujeme všem, kteří již svoji poplatkovou
a ohlašovací povinnost splnili.
AKTUALIZACE SMLUV NA HROBOVÁ MÍSTA
Vzhledem k blížícímu se konci nájemních smluv na hrobová místa, prosíme nájemce, případně dědice hrobů,
pokud tak již neučinili, aby přišli nahlásit změny
v nájemních smlouvách a údajích o pohřbených (zejména
změny za posledních 10 let). Změny je třeba nahlásit
do 30. června 2020.

PŘEHLED ROZHODNUTÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE
CHOLTICE NA 4. ZASEDÁNÍ KONANÉM DNE 16.9.2019
Zasedání se konalo v pondělí 16. 9. 2019 od 18:00
v hospůdce Na Hřišti. Zúčastnilo se ho 11 zastupitelů
a 4 občané.
Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu
stavebního výboru č. 3/2019 a informace o probíhajících a plánovaných opravách a údržbě obecního majetku.
Starosta spolu s technikem městyse Pavlem Vančurou
a předsedou stavebního výboru Ing. Miroslavem Horákem podali informace o probíhajících a připravovaných
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- Restaurování Božích muk ke Svinčanům – ve spolupráci s nadací Adopce památek připravujeme kompletní
restaurování.

stavebních akcích. Informace o údržbě zeleně podala Ing.
Lucie Koláčná.
Ing. Horák seznámil se zprávou stavebního výboru,
viz. příloha zápisu. Zhodnotil probíhající akce.
-

-

Zastupitelstvo městyse Choltice vzalo na vědomí zprávu
finančního výboru č. 3/2019.

Rekonstrukce zdravotního střediska – dokončeno
zateplení a fasáda, kompletuje se elektroinstalace,
provádějí se štukové omítky a keramické obklady
stěn.
Rekonstrukce chodníku ul. U Pošty – dokončena.

Předsedkyně finančního výboru Olga Urbanová seznámila se zprávou FV z jednání 13. 8. 2019, která je přílohou
zápisu. Finanční výbor provedl kontrolu hospodaření
městyse za 2Q, projednal rozpočtová opatření č. 6, 7 a 8,
vyhodnotil plnění rozpočtu městyse za červenec a další
záležitosti.
Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo rozpočtové
opatření č. 9/2019.
Starosta informoval o zůstatku na bankovních účtech
k 31. 8. 2019, který činí 3 673 954 Kč a následně seznámil
zastupitele s rozpočtovými opatřeními č. 6, 7 a 8/2019
a s návrhem opatření č. 9/2019.

-

-

Oprava hodinové věže na radnici – probíhá oplechování věže, montáž věže na radnici proběhne
pravděpodobně poč. října.
Záležitost vjezdu do dvora hasičské zbrojnice – Ing.
Horák prezentoval stanovisko městyse – pro městys
je nejideálnější řešení odstranění nákolníků, vlastník
sousedního domu s tím nesouhlasí.

-

Údržba zeleně – koncem září proběhne osázení novými keři v ulicích Jedousovská, Lipoltická a U Obory.

-

Opravy výtluků – budou dokončeny během podzimu.

-

Rekonstrukce 18 ks oken na zámku – probíhá výroba oken, montáž je naplánována na 2. polovinu října.

-

Rozpočtové opatření č. 6/2019 se týkalo navýšení příjmů
z prodeje pozemků, přijatých sankčních plateb a příjmů
z prodeje palivového dřeva v celkové výši 43 461 Kč
a výdajů v téže výši rozpuštěných na položky nákup pozemků, platby za kolky, náklady na výstavu Hellich –
Němcová a náklady na elektřinu a opravy v ordinaci stomatologa.
Rozpočtové opatření č. 7/2019 se týkalo příjmů dotace
z Pk ve výši 25 000 Kč na pořízení osvětlovacího systému
pro JSDH a výdajů ve stejné výši na položku JSDH.
Rozpočtové opatření č. 8/2019 se týkalo příjmu dotace
na VPP ve výši 30 000 Kč a výdajů v téže výši na náklady
na mzdy VPP a převedení částky 60 000 Kč z položky svoz
odpadů (stavba oplocení hnízda na separovaný odpad se
odkládá na příští rok) na položku náklady na výstavu
Hellich – Němcová.

Realizace bylinkové a ovocné zahrádky v areálu
zdravotního střediska – bude zahájena 17. 9. 2019 a
dokončena do konce října.

Rozpočtovým opatřením č. 9/2019 se navyšují příjmy
o 1 570 749 Kč a výdaje o 1 397 807 Kč. Rozdíl mezi příjmy a výdaji je 174 942 Kč. Zásadní úpravou rozpočtu je
návrh na přesun financí původně plánovaných na pořízení budovy pošty a jejich využití na pořízení komunálního
traktoru a dofinancování rekonstrukce zdravotního střediska. Rovněž se do rozpočtu zapojují dividendy ve výši
194 942 Kč inkasované od SOP a.s.

Žádosti o dotace – připravuje se žádost o dotaci na revitalizaci rybníků Podrybníčky a Marešák.
Pracuje se na projektech či studiích - studie nám. Sv.
Trojice, plocha před školou, chodníky náměstí – Nádražní, rekonstrukce knihovny, rekonstrukce a přístavba
hasičské zbrojnice, rekonstrukce WC na zámku.

Velkou položkou, která však obecním rozpočtem pouze
protéká, je dotace z MŠMT pro ZŠ Choltice ve výši
1 313 010 Kč na financování školního asistenta, doučování, klub logických her, projektové dny, výuku ICT
a další činnosti.

Nové záměry:
- Oprava náhonu Chrtnického rybníka – ve spolupráci
s obcí Chrtníky se plánuje částečná revitalizace náhonu.
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Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo Smlouvu
o poskytnutí dotace z rozpočtu Pardubického kraje pro
JSDH na rok 2019 – II. kolo.

Žádný podnět ze strany občanů nebyl vznesen, rovněž se
nikdo z občanů nedostavil na zasedání.
Byly promítány fotografie dětského koutku.

Pardubický kraj vyhověl žádosti městyse Choltice o poskytnutí dotace na pořízení zásahových oděvů pro jednotku SDH. Dotace činí 45 000 Kč. Velitel hasičů P. Vančura zdůvodnil potřebu nových zásahových obleků opotřebovaností stávajících obleků.

Zastupitelé po diskusi usoudili, že vzhledem
k neutěšenému stavu hřiště a k absenci jiných návrhů
není důvod pozemek vypůjčovat, a proto byl návrh usnesení formulován jako negativní. S občany bude domluveno rozebrání herních prvků a pozemek bude uzpůsoben
k jinému volnočasovému využití. Může být doplněn např.
lavičkami.

Zastupitelstvo městyse Choltice schválilo:
- žádost o bezúplatný převod pozemku p.č. 2096/2
v k.ú. Choltice z vlastnictví Pardubického kraje do vlastnictví městyse Choltice.

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

- koupi pozemku p.č. 1818/2 v k.ú. Choltice od manželů
… za cenu 50 Kč/m2.

Starosta informoval o následujících záležitostech:
• OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Městys Choltice zvažoval úpravu OZV o poplatku za svoz
a likvidaci odpadů. Nová úprava by měla zrušit osvobození pro poplatníky, kteří své nemovitosti pronajímají. Po
konzultaci s MV ČR, odborem dozoru nad veřejnými
vyhláškami, nad návrhem naší nové vyhlášky, nám bylo
doporučeno neschvalovat nyní novou OZV, protože je
v poslanecké sněmovně novela zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, která by měla platit od 1. 1. 2020,
a která přinese některé podstatné změny. Kvůli tomu
budeme asi v prosinci schvalovat novou OZV o poplatcích
za odpady. Dále se MV ČR nelíbila formulace ustanovení
týkající se „zrušení osvobození od poplatku při pronájmu
dalších nemovitostí“. Proto nám bylo doporučeno nyní
vyhlášku nevydávat a vyčkat schválení novely. Novou
vyhláškou se tedy budeme zabývat asi v listopadu.

Městys Choltice, ve spolupráci a za finančního přispění
nadace Adopce památek, zrestauroval v roce 2018 Boží
muka u silnice k Veselí. Stavba však leží částečně na pozemku Pardubického kraje a částečně na soukromém
pozemku. Městys nechal vyhotovit geometrický plán a
předjednal s oběma vlastníky odkoupení pozemků.
S Pardubickým krajem se bude jednat o bezúplatný převod 1 m2 a se soukromým vlastníkem bude převod pozemku o výměře 2 m2 úplatný za cenu 50 Kč za m2.
Zastupitelstvo městyse Choltice neschválilo výpůjčku
části pozemku p.č. 181/7 v k.ú. Choltice paní …..
Městys obdržel žádost paní … ze Severní ul. o prodloužení smlouvy o výpůjčce části obecního pozemku. Obecní
pozemek byl před 10 lety vypůjčen pro účely zřízení dětského koutku na náklady občanů bydlících v této lokalitě
a s tím, že občané vlastními silami zajistí údržbu pozemku a herních prvků. Vzhledem k neutěšenému stavu prvků i pozemku má část zastupitelů pochybnosti
o účelnosti existence a bezpečnosti tohoto dětského
koutku, a proto byla svolána schůzka s občany bydlícími
v této lokalitě za účelem zjištění názorů, co dál s tímto
prostorem.

•
•
•
•
•
•

Zastupitelé se sešli na místě s občany ve středu
11. 9. 2019, vysvětlili občanům situaci a možná řešení.
Bylo domluveno, že pokud budou mít občané na řešení
společný názor, sdělí jej nejpozději na zasedání zastupitelstva 16. 9. 2019.

•
•
•
•
•

Záměr výpůjčky byl zveřejněn na úřední desce
od 30. 8. 2019 do 16. 9. 2019 a nebylo proti němu vzneseno žádných výhrad či podnětů.
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Záležitost vjezdu do hasičské zbrojnice
Žaloba ve věci nezapsání dítěte do matriky
Záměr zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
Nákaza Herpes viru na rybnících v našem okolí
Záležitost Pošty partner a pořízení budovy pošty
Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři
kaple sv. Romedia
Změna územního plánu č.1 (3.9. jednání, termín
spol. jednání do konce 11/2019)
Územní studie lokality Z5 (bude rozdělena na Z5a
a Z5b)
Návrh studie Úprava plochy před školou
Směrnice pro prodej pozemků
Aktualizace smluv na hrobová místa – do 30. 6.
2020, od 2021 nové smlouvy

•

tečnilo, a který za tímto účelem navštívil Choltice
v květnu a zachování dostupnosti poštovních služeb na
venkově podporuje. Jednání s Českou poštou budou dále
pokračovat.

Program kulturních a sportovních akcí – viz přehled
na poslední straně

Další zasedání je naplánováno na 9. 12. 2019.
Nové mapování intravilánu před dokončením

Dohoda o uznání vlastnického práva k mobiliáři kaple

Katastrální úřad dokončil zaměřování vlastnických hranic
a od 30.10.2019 do 12.11.2019 bude na úřadě městyse
k nahlédnutí nová digitální katastrální mapa pro k.ú.
Choltice a veškeré údaje s tím související, tzv. katastrální
operát. Vlastníci nemovitostí mohou úřad městyse navštívit v určených hodinách, seznámit se s novou mapou
a získat veškeré dostupné informace o novém zaměření.
Pokud nebudou souhlasit s novým zaměřením, mohou
podat proti tomuto námitku.

sv. Romedia
Několik let jednání s Římskokatolickou církví bylo završeno podepsáním dohody o uznání vlastnického práva
k mobiliáři kaple sv. Romedia. Mobiliář kaple byl od 60.
let minulého století zapsán v majetku církve, ale faktickým vlastníkem byla vždy obec Choltice, která koupila
zámecký areál včetně kaple a veškerého vybavení v roce
1946 od československého státu. V budoucnu by tedy
nemělo docházet ke zpochybnění vlastnického práva

Za městys Choltice budou informace v určených termínech podávat starosta Tomáš Bolek (606660226) a Pavlína Chudomská (466972202). Ve dnech 30.10.
a 6.11.2019 od 15:00 do 17:00 budou přítomni
v Cholticích také pracovníci katastrálního úřadu.

městyse Choltice k vybavení kaple. Městys na rok 2020
naplánoval provedení kompletní inventury v kapli, včetně

odborného

posouzení

jednotlivých

předmětů

k restaurování.

Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.
Choltická farnost má nového faráře

Bližší informace o dokončení obnovy katastrálního operátu jsou zveřejněny v OZNÁMENÍ na úřední desce městyse a na www.choltice.cz.

Od 1. 8. 2019 převzal správu choltické farnosti nový farář
pan ThLic. Miloslav Paclík, který vystřídal Mgr. L‘ubomíra
Pilku, jež nyní vede duchovní správu farnosti Pecka
na Jičínsku. Pravidelné bohoslužby v kapli sv. Romedia
budou nově každou první sobotu v měsíci od 8:00. V září
se uskutečnila schůzka starosty a kastelána s novým
panem farářem, na které se obě strany vzájemně informovali o představách využívání kaple. I když se nepodařilo přesunout termín bohoslužeb zpět na neděli, což by
pro městys bylo z hlediska organizace svateb a kulturních
akcí schůdnější, bylo jednání obou stran velmi vstřícné
a přátelské. Pan farář nabídl konání Vánoční bohoslužby,
což přivítají nejen občané věřící.

Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu dnem 28. 11. 2019. Stávající mapa přestane
tímto dnem platit. Protože většina parcel bude mít jinou
výměru než dosud (výměra bude přesnější), znamená to
pro vlastníky nemovitostí povinnost v lednu 2020 podat
daňová přiznání k dani z nemovitosti.

Záležitost Pošty partner a pořízení budovy pošty
Zástupci městyse Choltice se zúčastnili jednání na generálním ředitelství České pošty v Praze, kde prezentovali
trvající zájem na zachování pobočky pošty v Cholticích
a případný zájem městyse o koupi budovy pobočky a
provozování Pošty partner, pokud by Česká pošta uvažovala o zrušení pobočky v Cholticích. Zároveň znovu prezentovali výhrady k podmínkám kupní smlouvy na budovu, protože jsou pro městys nevýhodné z hlediska jejího
možného využívání. Ze strany České pošty byl vysloven
příslib, že podmínky kupní smlouvy budou upraveny.
Bude to však nějakou dobu trvat a prodej budovy se tedy
letos nestihne uskutečnit. Jednání se také zúčastnil hejtman Pardubického kraje Martin Netolický (mimo jiné
člen dozorčí rady ČP), díky kterému se toto jednání usku-

Zasíťování lokality Z1 – Choltice západ
Městys zahájí přípravné práce na zasíťování 5 obecních
pozemků v lokalitě Choltice Z1 – Západ, prodloužení ulice
Hellichovy. Jakmile bude dokončeno nové mapování
Choltic a dokončena digitalizace katastrální mapy, předpokládá se do konce roku 2019, bude proveden výběr
dodavatele projektové dokumentace na zasíťování pozemků. Poté bude stanoven harmonogram výstavby sítí
a následný prodej zájemcům. Pořadník na stavební parcely zatím zaveden nebude.
-4-

Územní studie lokality Z5

Máme videokroniku

Soukromý vlastník pozemků v Jedousovské ul. p.č.
188/16, 17 a 18 prodává pozemky ke stavbě RD. Vzhledem ke skutečnosti, že v této lokalitě je územním plánem dána povinnost mít územní studii, zadá městys na
tyto pozemky zhotovení jednoduché územní studie, aby
výstavba domů byla z urbanistického hlediska regulována.

Na nových webových stránkách, které pořídil městys
v roce 2018, je také videokronika. V současné době je
zde již 19 videí ze života Choltic. Videokronika tak doplňuje naši tradiční fotogalerii ze všech zajímavých akcí
v Cholticích.

Dětský den v Ledci
Návrh studie Úprava plochy před školou
Městys zadal zpracování studie na úpravu plochy před
školou. Studie řeší zvýšení kapacity parkovacích ploch,
přechody pro chodce, zastávku autobusu, umístění sběrného místa pro odpad a příjezd ke stavebním pozemkům
za Lesovnou. Studie je projednána s dopravním odborem MěÚ Přelouč a DI Policie ČR. Je tedy z hlediska
předpisů realizovatelná. Studie bude následně projednána s veřejností a poté zařazena do finančního plánu
k realizaci v následujících letech.

Směrnice pro prodej pozemků

V sobotu 14. září 2019 odpoledne se na hřišti v Ledci

Městys Choltice připraví závazná pravidla pro prodej
obecních pozemků, která budou určovat např. způsob
podávání žádostí, postup projednávání a schvalování,
upřesnění nákladů hrazených žadatelem apod. Směrnice
by měla být schvalována na prosincovém zasedání a
platit by měla od roku 2020.

uskutečnil Dětský den. V rámci dětského dne se konal
2. ročník "Ledecké kuličkiády", dále sportovní, dovednostní a poznávací soutěže. Soutěžilo se ve třech dětských kategoriích podle věku a v kategorii dospělých. Dětský den zajistili a připravili členové osadního
výboru a SDH. Přípravu většiny soutěží a kuličkiády provedl p. Jaroslav Lokaj. Děti byly odměněny balíčky

Restaurování Božích muk ke Svinčanům

se sladkostmi, psacími potřebami a diplomy. Dále bylo

Městys obdržel nabídku od nadace Adopce památek na
pokračování spolupráce s restaurováním drobných památek. V roce 2018 nám nadace pomohla zrestaurovat
Boží muka u Veselí. Nyní se jedná o restaurování Božích
muk u cesty ke Svinčanům. Finanční spoluúčast městyse
by měla být 25% z nákladů, zbytek by měla hradit nadace. Sochař pracující pro nadaci si byl již místo obhlédnout
a nyní zpracuje cenovou nabídku. Těsně vedle Božích
muk rostou dvě velké třešně a prostor pro Boží muka je
zde velmi stísněný. Bude třeba rozhodnout, zda obě
třešně pokácet nebo posunout Boží muka o několik metrů do volného prostoru. Většina zastupitelů se kloní
k zachování obou stromů a k přesunutí Božích muk. Zastupitelé předběžně se zapojením do tohoto projektu
souhlasili, konečné stanovisko bude dáno po obdržení
cenové nabídky.

pro děti připraveno občerstvení. Akce se konala do večerních hodin za pěkného počasí a všichni byli spokojeni.
Martin a Josef Kolářovi

POZVÁNKA NA NEJBLIŽŠÍ AKCE NA ZÁMKU CHOLTICE
Blíží se nám pomalu podzim a zima, ale konec „zámecké
sezóny“ je stále v nedohlednu. 
Proto si Vás dovoluji pozvat na zajímavé akce, které
se konají v nejbližší době u nás na zámku.
Přeji Vám krásný a pohodový podzim, na některé z akcí
na viděnou.
Lukáš Rychtecký, kastelán
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28.9. CHOLTICKÉ PODZIMNÍ SLAVNOSTI aneb návrat ke
kořenům

Dětský klub Choltík se pravidelně schází každý čtvrtek
dopoledne od 10:00 do 11:30.

Zámek Choltice Vás zve na tradiční jarmark, tvořivé dílny
pro děti i dospělé, připomenutí historie Choltic. Letos je
program rozšířen o vystoupení šermířů, mažoretek
z Přelouče, chybět nebudou ani dobroty ze zabíjačky,
pojízdná pražírna kávy či výrobky z hub či medu. Malování na obličej či ručně poháněný kolotoč je již tradicí.
Vstupné zdarma od 10 do 17 hodin.

Klub deskových her je po prázdninách znovu obnoven
každý čtvrtek odpoledne od 14:00 do 17:00.
V pondělí 14.10. od 18:00 v knihovně přivítáme spisovatelku Kateřinou Petrusovou, bydlící nedaleko
v Horních Raškovicích, která se od letošního roku stala
knihovnicí ve Svinčanech. Kateřina napsala úspěšnou
a našimi čtenáři velmi oblíbenou trilogii z prostředí italské mafie.
Muzikoterapie s Markétou Havlovou – čtvrtek 17.10. od
18:00 v zasedací místnosti .
Taneční večery s manžely Jelínkovými.
Začínáme
ve středu 13.11. od 19:00 ve svatebním salónku zámecké
restaurace a pokračujeme každou sudou středu až dokud
nás to bude bavit. Cena za pár a 1 večer je 100,- Kč.
Výlet na vánoční trhy do hospitálu Kuks v sobotu 16.11.
Konají se zde patrně nejčasnější vánoční trhy v Česku
s jedinečnou barokní atmosférou. Více než stovka stánků
s tradičním vánočním zbožím, řemeslnými výrobky, stylovým doprovodným programem a dobrým jídlem zajistila v loňském roce po dva listopadové víkendy téměř 20
tisíc návštěvníků. V programu výletu najdete také prohlídku s průvodcem hospitálu Kuks.

11.10. Přednáška na „malém zámku“ cestovatele Vladimíra Hauka „Z Čech až na konec Číny“
Výběr nejveselejších, nejdramatičtějších, nejzajímavějších i nejdojemnějších příběhů z putování přes Polsko,
Bělorusko, Rusko, Tatarstán, Baškortostán, Kazachstán,
Ujgursko a Čínu. Vlakem, autobusem, na skútru, na kole
i pěšky. S malým baťůžkem, čistou hlavou, úsměvem
a nadhledem člověka otřískaného životem :-). Začátek
v 18 hodin, vstupné 30 Kč.

Vázání adventních věnců na malém zámku čp. 5
v sobotu 30.11. od 14:00. Přijďte si vyrobit letošní adventní věnec spolu s námi. Připravíme pro Vás materiál
a také zahradníky, kteří nám rádi poradí s novými nápady. Pořádá Tvořící klub při knihovně.

OKÉNKO DO KNIHOVNY

Listování pro všechny třídy ZŠ Choltice v pondělí 9.12.
Divadelní
soubor
Listování
tentokrát
přijede
s programem scénického čtení pro 1. – 5. ročník – MANOLITO BREJLOUN (Elvira Lindo) a pro 6. – 9. Ročník –
FAKE NEWS CHALLENGE!!! (Miloš Gregor).

30.9. – 6.10. Týden knihoven
Dospělým čtenářům nabídneme venkovní posezení před
budovou knihovny s občerstvením a nabídkou nově pořízených knih.
Pro žáky 3.A, 3.B, 4.A a 4.B je připravena beseda
s tyflografem Lukášem Tremlem z Městské knihovny
Hradec Králové z oddělení knihovny pro nevidomé. Povídat si budeme o zrakových postiženích, pomůckách
a životě s handicapem.

Na všechny akce z podzimního programu knihovny jste
srdečně zváni. Moc se na setkání těšíme.
Za knihovnu Radka Zelenková

Tvořící klub v knihovně se schází každý lichý čtvrtek od
17:00 v knihovně a rádi přivítáme další zájemce.

DRAKIÁDA ČOKOLÁDOVÁ
V neděli 13. 10. 2019 od 13:00 na louce za Severní ulicí

10.10. - ukázka voskování plátěných ubrousků, populární metoda v bezobalovém domácím hospodaření
24.10. – kurz pletení ponožek s paní Živnou

Liga lesní moudrosti - kmen Trilobit Vás a Vaše děti
s nadšením zve na další ročník Drakiády. Společně jsme
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poskytují finanční zajištění, zvláště městysu Choltice a

vybrali námět na letošní ročník ČOKOLÁDU. Nápady se
jen hrnuly, přípravy už započaly a moc si to užíváme.
Soutěž o nejkrásnějšího doma vyrobeného draka pro
tatínky, pro maminky soutěž výrobků s čokoládou, výroba čokoládového balzámu na rty, občerstvení čokoládové fondue, překapávaná fair trade káva vařená na našich
táborových kamnech ve speciálním mechanickém překapávači, prezentace ze soukromé čokoládovny z Hradce
Králové – Jordis s ochutnávkou, nové taneční vystoupení
trilobití skupiny, hry, pouštění draků, tvoření……

všem ostatním sponzorům.
Zpracoval Václav Čermák

Zpráva z Discgolfového spolku Floppy Disk
Discgolf v Cholticích
V letošním roce, který je teprve druhým rokem od vybudování hřiště a založení spolku, se v zámeckém parku
uskutečnily hned čtyři turnaje.

Za Trilobit Šawonda

První z nich – proDiscgolf.cz Zimní hraj Discgolf tour se
uskutečnil již 9.2., kdy jsme i přes mrazivé počasí naplnili
kapacitu turnaje a přivítali slušných 46 hráčů. Druhý
turnaj – Latitude 64 Hunters Tour 2019 proběhl 20.4.,
kdy slunné jarní počasí a perfektně připravené hřiště
rozšířené o jednu jamku přilákalo téměř 50 hráčů.

Informace o fotbalovém klubu TJ Slavoj Choltice
Vážení sportovní přátelé, příznivci fotbalu v Cholticích.
Přinášíme Vám informaci o účasti našich družstev v soutěžním ročníku 2019/2020. V krajských a okresních mistrovských soutěžích máme zapojeno celkem 6 družstev:

Třetí, a doposud největší turnaj, který jsme v Cholticích
organizovali, se konal 26.6. a nesl název „O Putovní
Floppy Disk Choltice“. Hřiště rozšířené na 15 jamek, turnajové zázemí na choltickém koupališti a krásné počasí
zajistilo účast úctyhodných 67 hráčů. Pro nejlepšího hráče byl připraven putovní disk vyrobený z bronzu, na který
bylo vypáleno jméno prvního vítěze. Z tohoto turnaje
také vznikla reportáž do Choltické videokroniky – za tuto
příležitost patří městysi Choltice velký dík.

2 týmy dospělých a 4 týmy mládeže. „A“ družstvo hraje
krajskou soutěž 1. B třídu se 14 účastníky, po 6. kole je
na 8. místě s 9 body (3-0-3 7:8). Vedoucím týmu je pan
Luděk Petrlík, trenérem Luboš Vorlíček, asistenty jsou
Ladislav Vašíček a Richard Peml.

„B“ družstvo hraje

okresní soutěž 4. třídu se 16 týmy, tým trénuje Jan Brožek a po 6 kolech si vede takto: s 10 body je na 6. místě
(3-1-2 13:13).
Dorost hraje krajský přebor U 19 ve spojení s Heřmanovým Městcem. Soutěž má 18 týmů, o naše dorostence
pečuje Pavel Kváč. Po 8 kolech mají 0 bodů (0-0-8 6:51)
a jsou zatím poslední. Starší žáci hrají krajský přebor s 11
družstvy, též ve spojení s H. Městcem, trenérem je Miloš
Jirásek. Po 4. kole mají 12 bodů a vedou tabulku. Výsledky (4-0-0 17:4). Mladší žáci hrají okresní přebor U13 se 7
účastníky. Vedou je Jan Čermák a Martin Šturma. Sehráli
zatím 2 kola (1-0-1 6:8) a jsou s 3 body na 4. místě. Soutěže se účastní spolu s žáky z Valů. Starší přípravka hraje
okresní přebor U11 s 10 družstvy. Trénuje ji Ondřej Augustin, po 3 kolech (2-0-1 9:12) jsou na 3. místě se 6

Posledním letošním turnajem pak byl II. Turnaj Městyse
Choltice konaný 14.9. , který přilákal téměř 40 hráčů. Ti
si opět užili perfektně připravené a také trochu netradiční vyhlášení výsledků a předání pohárů v rámci probíhajících burčákových slavností.

body. Mladší přípravka hraje okresní přebor U9 s 12
týmy. Trenérem je Peter Korbel, po 3 kolech vedou tabulku (3-0-0 40:8), 9 bodů. Elévové soutěž nehrají, o
jejich fotbalovou přípravu se stará Jan Brožek.
Toto je výčet účasti našich fotbalistů v soutěžích k 15. 9.

V rámci turnajů se tak podařilo do Choltic přilákat více
než 200 hráčů, kteří jezdí nejen z celých Čech a Moravy,
ale také se k nám vrací i hráči např. z Polska. Další desít-

2019. Děkujeme všem, kteří zajišťují činnost těchto týmů
ve svém volném čase a poděkování patří též těm, kteří
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ky hráčů z bližšího, ale i vzdálenějšího okolí pak choltické
hřiště pravidelně navštěvují i mimo turnaje.

13.10. – Drakiáda čokoládová s Trilobitem
14.10. – Beseda se spisovatelkou Kateřinou Petrusovou

Zajímavostí je i červnová návštěva amerického novináře
žijícího v Německu, který zpracovává „discgolfového
průvodce po Evropě“. Sérii čtyř článků o vybraných českých discgolfových lokacích pak uvádí fotografie „naší“
jamky č. 1 s pohledem na zámek, a choltickému hřišti je
také věnována jedna z částí průvodce, z čehož máme
ohromnou radost.

17.10. – Muzikoterapie s Mgr. Markétou Havlovou
24.10. – Tvoření v knihovně – pletení ponožek
9. 11. – Výlov Chrtnického rybníka
13.11. – Taneční večery v zámecké restauraci
16.11. – Výlet na Vánoční trhy hospitál KUKS
23.11. – Mladá vína na zámku Choltice
30.11. – Vázání adventních věnců na malém zámku
7.12. – Advent na choltickém zámku
9.12. – Listování pro všechny ročníky ZŠ

Floppy reprezentace po ČR
Barvy Choltického Floppy Disku aktivně hájíme také na
turnajích po celé ČR – účastníme se např. Pražské
Discgolfové ligy, ale i dalších menších či větších turnajů
(ligových i neligových). Výkony členů Floppy Disku tak
mohly být k vidění např. v Hostačově, České Lípě, Budišově nad Budišovkou, Vepříkově, Českých Budějovicích,
Jindřichově Hradci, Moravském Krumlově, Uničově, Svitavách a dalších českomoravských lokacích. Nejlépe
z našich borců si dlouhodobě vede předseda Filip Carlan,
který se pravidelně umisťuje „na bedně“ ve své kategorii
MP40. Filipovi se navíc letos podařilo získat celkové 3.
místo v kategorii MP40 v rámci 2. Discgolfové ligy pořádané ČADG (Česká asociace DiscGolfu).
Za spolek Floppy Disk – Jiří Kohoutek

Choltický zpravodaj vydává Úřad městyse Choltice. Autorem neoznačených příspěvků je starosta
Mgr. Tomáš Bolek. Choltický zpravodaj je od
23. 5. 2012 zaregistrován pod evid. číslem MK ČR
E 20784. V případě zájmu o otištění příspěvku
kontaktujte knihovnici Radku Zelenkovou
(knihovna@choltice.cz) či starostu Mgr. Tomáše
Bolka (starosta@choltice.cz).

KALENDÁŘ AKCÍ
28.9. – Choltické podzimní slavnosti
15.9. – 5.10. Výstava baleného cukru na zámku
30.9. – 6.10. Týden knihoven
5.10. – Choltický zlaťák (cyklovýlet po Cholticku)
10.10. – Tvoření v knihovně – voskování
11.10. – Z Čech až na konec Číny – Vladimír Hauk
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